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ABSTRAK 

Lina Noviana. 2015. Survei Manajemen Pengelolaan Lapangan Futsal Di 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015. Skripsi Pendidikan Jasmani Kesehatan 
dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing : Dr. H. Harry Pramono, M.Si 

Kata kunci : Survei, Manajemen, Pengelolaan, Futsal 

 Latar belakang masalah yaitu sekian banyak cabang olahraga yang ada, 
salah satu olahraga yang sedang populer dan marak dimainkan oleh semua 
kalangan dewasa ini adalah futsal. Sehingga banyak pengusaha di Kabupaten 
Wonosobo yang mendirikan usaha fasilitas futsal, karena dinilai dapat 
memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan bagi pemiliknya. Akan tetapi 
masyarakat pada umumnya tidak tahu bagaimana cara manajemen pengelolaan 
yang berlangsung di setiap tempat futsal. Rumusan masalah penelitian ini adalah 
“Bagaimanakah manajemen pengelolaan lapangan futsal di Kabupaten 
Wonosobo tahun 2015 ?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
manajemen pengelolaan lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo tahun 2015. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang 
dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Lokasi penelitian adalah lima lapangan futsal yang ada di Kabupaten Wonosobo 
yaitu Samba Futsal, Allure Futsal, Bhayangkara Futsal, Dieng Futsal dan Bumi 
Wulung Futsal. Sasaran dalam penelitian ini adalah pemilik, pengelola, dan 
pelanggan (member). 

 Hasil penelitian berdasarkan fungsi manajamen menunjukkan bahwa 
perencanaan (planning) di kelima lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo sudah 
cukup dalam pengadaan fasilitasnya, dan semua tempat memiliki tujuan hampir 
sama yaitu berbisnis serta memfasilitasi olahraga futsal di Kabupaten Wonosobo, 
namun ada tiga tempat yang belum memenuhi standar ukuran lapangan yaitu 
Samba Futsal, Allure Futsal, dan Dieng Futsal. Pengorganisasian (Organizing) 
masih kurang karena kelima lapangan futsal tidak memiliki struktur organisasi 
sehingga terjadi fungsi ganda. Penggerak (Actuating) cukup, setiap lapangan 
futsal memiliki komunikasi yang baik antara pemilik, pengelola dan pelanggan 
dalam pelayanan. Selain itu pengelola melakukan usaha promosi. Pengawasan 
(Controlling) baik, pemantauan dilakukan secara rutin di setiap lapangan futsal 
untuk mengetahui kinerja karyawan dan peningkatan/penurunan jumlah 
pelanggan (member), dan tahun 2015 yang mengalami sedikit penurunan yaitu 
Samba Futsal, Dieng Futsal dan Bumi Wulung Futsal. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan 
lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 dikatakan cukup tetapi 
kurang maksimal karena terdapat fungsi manajemen yang belum berjalan 
dengan baik. Oleh karena itu diharapkan pemilik lapangan futsal di Kabupaten 
Wonosobo hendaknya lebih meningkatkan perencanaan, membentuk struktur 
organisasi agar manajemen pengelolaan tertata dengan baik, mengadakan 
inovasi terbaru untuk meningkatkan kualitas lapangan futsal yang dikelola serta 
meningkatkan pengawasan untuk kinerja karyawan dan keamanan pelanggan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan sebuah fenomena yang mendunia dan menjadi 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari dalam 

masyarakat. Olahraga memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia terutama 

untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Secara umum olahraga adalah salah 

satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas kesehatan seseorang setelah berolahraga. 

Sekian banyak cabang olahraga yang ada, salah satu olahraga yang 

sedang populer dan marak dimainkan oleh semua kalangan dewasa ini adalah 

futsal. Olahraga ini sangat digemari karena dapat dilakukan di luar maupun di 

dalam ruangan. Bagi pecinta sepak bola yang tidak memiliki banyak waktu untuk 

melakukan olahraga sepak bola, olahraga futsal sangat tepat karena dapat 

dilakukan setiap waktu. Karena futsal dapat dilakukan di dalam ruangan, aula 

yang digunakan harus memiliki pencahayaan yang cukup baik. Bagi pecinta 

olahraga sepak bola yang sudah berumur, karena kondisi fisiknya yang sudah 

tidak memungkinkan untuk bermain sepak bola di lapangan besar, olahraga 

futsal bisa menjadi alternatif lain para pecinta sepak bola untuk tetap melakukan 

olahraga, karena ukuran lapangan futsal yang lebih kecil. 

Olahraga yang berasal dari Uruguay ini sangat cepat mendapat tempat di 

hati para pecinta olahraga sepak bola. Mulai dari lingkungan sekolah, kampus, 
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masyarakat umum, perusahaan, baik pria maupun wanita. Olahraga futsal mulai 

merambah ke Indonesia pada tahun 2002. Perlahan banyak pihak yang mulai 

mengadakan turnamen futsal di lingkungannya guna menjalin keakraban. Trend 

inilah yang dipandang sebagai ladang usaha baru yang sangat menjanjikan bagi 

para pengusaha. 

Pada awalnya futsal belum begitu populer di kalangan masyarakat. 

Semua orang masih senang bermain sepak bola. Olahraga ini memang sangat 

merakyat dan dapat dimainkan di lapangan yang luas. Akan tetapi, lapangan 

terbuka yang berukuran luas itu semakin sedikit, terutama di kota-kota besar. 

Kurangnya lapangan terbuka itulah yang melatarbelakangi futsal sebagai 

alternatif untuk menyalurkan hobi untuk berolahraga. 

Futsal pertama kali dimainkan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 

oleh Juan Carlos Ceriani. Menurut perkembangannya futsal masuk ke Indonesia 

sekitar tahun 1998-1999 dan pada tahun 2000an baru mendapat tempat di PSSI 

tepatnya pada tahun 2004. Sejak saat itu futsal mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Meskipun tergolong baru, futsal mampu menarik minat banyak 

orang karena permainan yang mirip dengan sepak bola ini mudah dimainkan 

siapa saja, dan dimainkan di dalam ruangan. Hal ini sangat menarik karena 

orang yang tidak punya cukup waktu siang hari untuk bermain sepak bola dapat 

menyalurkan keinginannya dengan bermain futsal pada malam hari di dalam 

ruangan yang diberi lampu. Sesuatu yang susah untuk ditemukan dalam sepak 

bola (Sahda Halim, 2009:5) 

Perkembangan olahraga futsal yang pesat mendorong berdirinya tempat 

penyewaan lapangan futsal. Awalnya pada tahun 2008 Kabupaten Wonosobo 
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hanya memiliki 1 sampai 2 lapangan futsal saja, itupun lapangan hanya terdapat 

di daerah sekitar perkotaan. Karena peminat olahraga futsal makin bertambah, 

banyak pengusaha yang tak segan mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk 

menyulap lahan kosong ataupun gedung-gedung yang sudah tidak terpakai 

menjadi lapangan futsal dengan banyak fasilitas pendukung seperti internet 

gratis, tv kabel, kafe dan lain-lain. Biaya penyewaan lapangan futsal yang 

tergolong mahal tidak mengurangi minat para pecinta olahraga futsal untuk tetap 

melakukan olahraga ini. 

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten kecil di Provinsi 

Jawa Tengah. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Wonosobo. 

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten 

Magelang di timur, Kabupaten Purworejo di selatan, Kabupaten Kebumen dan 

Kabupaten Banjarnegara di barat, serta Kabupaten Batang dan Kabupaten 

Kendal di utara. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo adalah daerah 

pegunungan. Bagian timur terdapat dua gunung berapi yaitu Gunung Sindoro 

(3136 mdpl) dan Gunung Sumbing (3371 mdpl). Daerah utara merupakan bagian 

dari Dataran Tinggi Dieng dengan puncaknya Gunung Prahu (2565 mdpl). Di 

sebelah selatan terdapat Waduk Wadaslintang. Wilayahnya terdiri dari 15 

Kecamatan yaitu Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan 

Mojotengah, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan 

Kertek, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Leksono, Kecamatan Selomerto, 

Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kepil, Kecamatan 

Kalibawang, Kecamatan Kaliwiro, dan Kecamatan Wadaslintang. Berikut adalah 

gambar pembagian wilayah dan letak  posisi fasilitas lapangan futsal Kabupaten 

Wonosobo : 
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Gambar 1 : Pembagian wilayah dan letak lapangan futsal Kabupaten Wonosobo 

 

Letak geografis Kabupaten Wonosobo berada pada 7°.43’.13” dan 

7°.04’.40” garis Lintang Selatan (LS) serta 109°.43’.19” dan 110°.04’.40” garis 

Bujur Timur (BT) dengan luas 98.468 ha atau 3,03% luas Jawa Tengah. Berjarak 

120 km dari Ibukota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 km dari Ibukota Negara 

(Jakarta) berada pada rentang 250 mdpl – 2250 mdpl dengan dominasi pada 

rentang 500 mdpl – 1000 mdpl sebesar 50% dari seluruh areal menjadikan ciri 

dataran tinggi sebagai wilayah dengan posisi spesial berada di tengah-tengah 

Pulau Jawa dan berada di antara jalur pantai utara dan selatan sehingga 

memberikan posisi yang cukup strategis untuk mendirikan sebuah bisnis usaha. 

Saat ini banyak pelaku bisnis memilih olahraga sebagai bisnis karena 

olahraga sudah menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi 

banyak orang yang tidak dapat melakukan kegiatan olahraga karena berbagai 

alasan seperti karena kesibukan dan tidak adanya fasilitas untuk berolahraga. 

Oleh karena itu bisnis olahraga menjadi solusi dan inovasi bagi para pelaku 

Dieng 

Futsal 

Bhayangkara 

Futsal 

Allure 

Futsal 

Bumi 

Wulung 

Futsal 

Samba 

Futsal 
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bisnis menjadi peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar 

didalamnya. 

Fenomena ini dengan jeli dapat ditangkap dengan baik oleh para pelaku 

bisnis untuk memperoleh keuntungan. Maka tidak heran jika sekarang banyak 

lapangan futsal yang berdiri di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan akan 

bermain futsal yang sudah menjadi gaya hidup dan trend di lingkungan 

masyarakat. Kemudian dari setiap pelaku bisnis penyewaan lapangan futsal telah 

memiliki pengelola yang dipercaya oleh pemilik. Terdapat pula pelanggan 

(member) yang relatif banyak jumlahnya dari masing-masing fasilitas lapangan 

futsal tersebut.  

Kabupaten Wonosobo memiliki beberapa arena bermain futsal yang 

tersebar dibeberapa wilayah dengan fasilitas yang mendukung seperti Samba 

Futsal di Jalan Raya Dieng No 3, Allure Futsal di Jalan Kartini No 4, 

Bhayangkara Futsal di Jalan Mayor Kaslam II No 1, Dieng Futsal di Jalan Sruni 

No 3, dan Bumi Wulung Futsal di Jalan Kertek-Selomerto KM 5. 

Samba Futsal merupakan salah satu tempat futsal yang berada di 

Kabupaten Wonosobo yang terhitung cukup lama. Letaknya adalah di Jalan 

Dieng No 3, merupakan lokasi yang strategis karena berada di jalan utama 

menuju obyek wisata Dieng. Berdiri sejak tahun 2008, sehingga telah mengalami 

beberapa kali peningkatan dan penurunan jumlah pelanggan (member).  

 Allure Futsal berdiri pada tahun 2010 merupakan tempat futsal yang 

tergolong sangat strategis karena letaknya berada ditengah-tengah Kabupaten 

Wonosobo tepatnya di selatan alun-alun Wonosobo di Jalan Kartini No 4. 

Sehingga tidak menutup kemungkinan keberadaannya diketahui oleh masyarakat 

luas.  
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Pada tahun 2011 berdirilah Dieng Futsal yang merupakan lapangan futsal 

yang ada dalam satu kepemilikan dengan Dieng Cinema yaitu satu-satunya 

bioskop yang masih aktif di Kabupaten Wonosobo. Sehingga membuat nama 

Dieng Futsal tidak asing lagi dikalangan masyarakat Wonosobo.  

Bhayangkara Futsal mulai berdiri tahun 2012 merupakan lapangan futsal 

di Kabupaten Wonosobo yang menyediakan dua lapangan dengan rumput 

sintetis. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tempat futsal ini mampu menarik 

minat pelanggan dari berbagai penjuru Kabupaten Wonosobo.  

Dan kemudian di tahun 2013 muncul Bumi Wulung Futsal yaitu lapangan 

futsal yang terletak di jalan alternatif antara Kecamatan Kertek dengan 

Kecamatan Selomerto. Tempat ini menyediakan sarana dan prasarana bermain 

futsal lengkap dengan fasilitas pendukung lainnya. 

Sebuah lapangan futsal yang baik selalu dikelola dengan baik juga. Mulai 

dari kepengurusan, perawatan, sampai manajemen yang ada di dalamnya. 

Selama ini kita tahu bahwa lapangan futsal hanya digunakan untuk bermain 

futsal saja tetapi kita tidak tahu bagaimana cara manajemen, pengelolaan, dan 

perawatan dari lapangan tersebut. Sebuah lapangan futsal harus selalu memiliki 

pihak pengelola sebagai penanggung jawab. Dalam hal ini pihak-pihak yang 

menjadi penanggung jawab harus mengerti tentang manajemen olahraga, karena 

dalam pengelolaan lapangan futsal dibutuhkan suatu pemahaman tentang 

bagaimana cara menyusun kepengurusannya, merawat sarana prasarananya, 

mengetahui cara melayani pelanggannya, cara mempromosikannya, sampai 

membuat dan merancang kegiatan-kegiatannya, dan lain-lain. 

Selain itu dari pengamatan peneliti masing-masing setiap lapangan futsal 

memiliki cara manajemen pengelolaan yang berbeda antara satu tempat dengan 
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tempat yang lain. Dilihat fungsi manajemen yang berlangsung seperti 

perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengawasan lapangan futsal. 

Dari fungsi perencanaan setiap lapangan futsal memiliki tujuan, strategi, sasaran, 

sumber daya dan pelaksana rencana masing-masing dalam mencapai tujuan. 

Fungsi pengorganisasian setiap lapangan futsal memiliki penyusunan, tugas-

tugas, pengembangan dan pemeliharaan, tanggungjawab, dan monitoring 

(koordinasi) agar pembagian tugas tertata dengan baik. Fungsi penggerak setiap 

lapangan futsal memiliki usaha, cara (teknik/metode), dan motivasi masing-

masing yang berguna untuk meningkatkan kualitas lapangan futsal. Fungsi 

pengawasan setiap lapangan futsal memiliki pemantauan, koreksi, pengamatan 

dan pengecekan, pembanding kinerja, dan perbaikan masing-masing untuk 

mengawasi kinerja karyawan serta jumlah pelanggan. 

 Dewasa ini mulai banyak pesaing dibisnis penyewaan lapangan futsal ini, 

banyak pengusaha penyewaan yang berlomba-lomba mengelola usaha tersebut 

sebaik mungkin guna menarik para pelanggan sebanyak mungkin, dengan cara 

meningkatkan pelayanan sebaik dan semenarik mungkin. Ini akan menjadi 

pekerjaan rumah besar bagi para pengusaha lapangan futsal untuk memberikan 

mutu pelayanan terbaik dalam meningkatkan pendapatan serta mengelola 

lapangan futsal sesuai fungsi manajemen yang ada. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “SURVEI MANAJEMEN PENGELOLAAN LAPANGAN 

FUTSAL DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015” guna mengetahui lebih 

lanjut mengenai fungsi manajemen. 
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1.2 Fokus Masalah 

1. Manajemen pengelolaan lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo tahun 

2015. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan pada latar belakang dan fokus masalah di atas, maka 

penulis ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah 

Manajemen Pengelolaan Lapangan Futsal Di Kabupaten Wonosobo Tahun 

2015? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

manajemen pengelolaan lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo tahun 2015. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1) Mengetahui proses manajemen pengelolaan lapangan futsal di 

Kabupaten Wonosobo tahun 2015. 

2) Sebagai bahan informasi mengenai gambaran manajemen pengelolaan 

yang terdiri dari Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), 

Penggerak (Actuating) dan Pengawasan (Controling), lapangan futsal di 

Kabupaten Wonosobo tahun 2015. 

3) Memberikan pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

mengelola lapangan futsal agar berkembang lebih baik melalui 

manajemen yang baik. 
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4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian 

berikutnya, khususnya penelitian tentang manajemen pengelolaan 

lapangan futsal. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Sebagai masukan bagi pengelola lapangan futsal di Kabupaten 

Wonosobo tahun 2015 untuk lebih meningkatkan mutu manajemen agar 

menjadi lebih baik. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan 

pemikiran dalam mengelola manajemen lapangan futsal. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Survei 

 Survei adalah teknik riset dengan memberikan batas yang jelas atas data 

penyelidikan, peninjauan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Menurut 

Guba dan Lincoln (2000 : 195) metode survei merupakan bagian dari paradigma 

positivisme mengasumsikan realitas yang diteliti sebagai hal yang nyata yang 

dinampakkan oleh ciri-ciri objektif berupa keteraturan, keterukuran, kepastian 

sebab akibat dan sebagainya. 

 

2.2 Manajemen 

2.2.1 Pengertian Manajemen 

 Manajemen sebagai seni memperoleh hasil melalui kegiatan orang lain 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, manajemen 

dapat dilihat sebagai kelompok orang yang menduduki berbagai jenjang dan 

jabatan kepemimpinan (Sondang P. Siagian, 2002 : 9). 

 Menurut George R. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu 

proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu 

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

nyata. 

Definisi manajemen menurut Malayu (2006 : 2) adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
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Manajemen menurut Parker Follet (1997), adalah seni dalam 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (management is the art of getting 

things done through people). Menurut Hasibuan (2001), manajemen adalah ilmu 

dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Mugiyo Hartono (2010 : 9) manajemen adalah suatu proses 

pengintegrasian dan pengkoordinasian melalui sumber organisasi (human, 

financial, physical, informatioan, technical) untuk mencapai tujuan tertentu secara 

efisien dan efektif dengan fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pengarahan (directing), kepemimpinan (leading), dan pengawasan 

(controlling).   

 Kesimpulan yang bisa penulis ambil dari pengertian manajemen seperti 

yang telah disampaikan oleh pakar-pakar manajemen diatas bahwa manajemen 

merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, terhadap bagian-bagian yang 

ditetapkan dan bagian-bagian tersebut memiliki hubungan serta saling 

ketergantungan antara satu dengan yang lainnya yang dilaksanakan oleh orang-

orang dalam organisasi atau bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan.  

 

2.2.2 Unsur-unsur Manajemen 

Unsur-unsur manajemen (tool of management) terdiri dari men, money, 

method, materials, machines, and market (6M). 

1. Men yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga 

kerja operasional/pelaksana. 
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2. Money yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan . 

3. Method yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan. 

4. Materials yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

5. Machines yaitu mesin-mesin / alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan 

untuk mencapai tujuan. 

6. Market yaitu pasar untuk menjual barang atau jasa-jasa yang dihasilkan (S.P 

Hasibuan, 2004: 20-21). 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa proses manajemen tidak akan 

berlangsung tanpa adanya unsur-unsur manajemen yang mendukungnya. 

 

2.2.3 Sistem Manajemen 

Menurut (Badrudin, 2013 : 31-34) sistem-sistem manajemen dapat 

dibedakan atas : 

1. Manajemen bapak (Paternalistic Management) 

Dalam sistem ini diartikan bahwa setiap usaha dan aktivitas organisasi 

para pengikut (bawahan) selalu mengikuti jejak pimpinan. Dalam hal ini manajer 

telah mendapat kharisma dari bawahan, sehingga para pengikut menganggap 

pemimpinnya itulah yang paling  baik, paling pintar dan paling benar. Kelebihan 

manajemen bapak  adalah jika pimpinan pada proporsi yang benar.pekerjaan 

dapat dikerjakan dengan cepat sehingga tercapai dengan baik. Namun 

kekurangannya adalah jika pimpinan tidak benar perusahaan akan hancur, 

kemajuan organisasi terbatas sebab hanya tergantung kepada kecakapan 

pemimpin,  jika terjadi pergantian pemimpin, maka pemimpin yang baru akan 

kesulitan melakukan tugas-tugas kepemimpinannya dan bawahan menjadi 

orang-orang yes men saja sehingga daya pikir dan kreatifitas tidak ada. 
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2. Manajemen tertutup (Closed management) 

Manajer tidak memberitahu atau menginformasikan keadaan perusahaan 

pada para bawahannya walaupun dalam batas-batas tertentu saja. Keputusan-

keputusan yang diambilnya tanpa meilbatkan partisipasi para bawahannya  

dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kelebihan manajemen tertutup 

adalah kerahasiaan dan keadaan perusahaan sangat terjamin dan pengambilan 

keputusan cepat karena tidak melibatkan partisipasi bawahan. Kekurangan 

bawahan tidak mengetahui untung rugi perusahaan, problem dan pemecahan 

masalah yang dihadapi perusahaan hanya manajer, tidak mempersiapkan kader-

kader penggantinya di masa depan, dan menimbulkan sikap apatis bawahan.  

3. Manajemen terbuka (Open management) 

Manajer banyak menginformasikan keadaan (rahasia) perusahaan 

kepada bawahan. Dan semakin tinggi jabatan semakin banyak pula rahasia 

perusahaan yang diketahuinya. Manajer mengajak para bawahannya untuk ikut 

berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang dihadapin namun keputusan 

terakhir tetap berada di tangan manajer. 

4. Manajemen Demokrasi (Democratic management) 

Manajemen demokrasi hampir  sama dengan manajemen terbuka karena 

dalam pengambilan keputusan selalu melibatkan bawahan tetapi perbedaan 

mendasar pada manajemen demokrasi hanya dapat dilakukan dalam organisasi 

sedangkan manajemen terbuka dapat dilakukan di organisasi atau perusahaan. 

Manajemen demokrasi menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak. 
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2.2.4 Fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada 

dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh 

manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan (Mugiyo Hartono, 

2010 : 10).  

Menurut G.R. Terry (dalam Harzuki, 2012 : 63), ada empat fungsi 

fundamental dari manajemen yang biasanya dikenal dengan singkatannya 

“POAC”. Artinya: 

 

2.2.4.1 Perencanaan (Planning) 

Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup 

kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan aternatif -alternatif 

keputusan (G.R.Terry,2003:17). 

Disusun bersama dan disahkan di dalam forum musyawarah olahraga 

nasional atau musyawarah olahraga daerah sesuai dengan tingkatannya. 

Berbentuk rencana kerja yang terdiri dari: (1) Program bidang organisasi, (2) 

Program pembinaan prestasi, (3) Program bidang sarana dan prasarana, (4) 

Program penelitian dan pengembangan, (5) Program lain yang dianggap perlu. 

Rencana kerja tersebut berupa rencana kerja strategis dan taktis. Rencana kerja 

strategis menjawab pertanyaan arah mana yang kita tuju, sasaran apa yang ingin 

dicapai, kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan baik dibidang organisasi, 

bidang pembinaan prestasi, penggalian dana, pengadaan sarana, penelitian dan 

pengembangan. Rencana kerja taktis menjawab pertanyaan bagaimana caranya 

kita sampai ke tujuan, bagaimana caranya mencapai sasaran dan bagaimana 
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caranya melakukan kegiatan yang efektif sedangkan perencanaan dalam proses 

manajemen sebagai berikut mencakup rencana kerja, program (program bidang 

organisasi, program pembinaan prestasi, program dana dan sarana, program 

bidang penelitian dan pegembangan), proyek kegiatan, sasaran, alternatif usaha, 

lingkungan yang dihadapi, kemungkinan hambatan, dan kemungkinan 

pemecahan masalah.  

Suatu perencanaan dikatakan baik apabila memenuhi sepuluh ciri yang 

berikut ini: (1) Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya, (2) Perencana sungguh-sungguh memahami hakikat 

tujuan yang ingin dicapai, (3) Memenuhi persyaratan keahlian teknis, (4) 

Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang cermat, (5) Keterkaitan rencana 

dengan pelaksanaan, (6) Kesederhanaan, (7) Fleksibilitas, (8) Rencana 

memberikan tempat pada pengambilan risiko, (9) Rencana yang pragmatik, (10) 

Rencana sebagai instrumen peramalan masa depan. 

 

2.2.4.2 Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-

orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian 

rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu 

kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di 

tentukan sebelumnya (Sondang.P.Siagian,1988:81-82). 

Pengorganisasian dalam kerangka manajemen berarti mempersatukan 

sumber daya secara sistematis. Menempatkan serta mengatur orang-orang 

menurut susunan yang sedemikian rupa sehingga mereka dapat melaksanakan 

aktivitas dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa 
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organisasi adalah struktur tata pembagian pekerjaan, struktur tata hubungan 

kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja secara tertentu 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu perlu dirumuskan 

sebagai pembagian kerja. Walaupun semua pekerjaan telah didistribusikan, 

aktivitas yang timbul harus dipandang sebagai panduan kerjasama yang 

menyatu bukan sebagai kesatuan-kesatuan fungsional yang berdiri sendiri 

secara terpisah. Bagian terpenting dari tugas pengorganisasian adalah 

mengharmoniskan hubungan dan kerjasama suatu kelompok manusia yang tidak 

sama bakat, pembawaan, latar belakang kehidupan dan perangainya, 

mempertemukan beraneka ragam kepentingan, memanfaatkan berbagai jenis 

dan taraf kemampuan.  

Menurut Sondang P. Siagian dalam (Harzuki, 2012 : 119-120) suatu 

organisasi yang baik memiliki ciri-ciri 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 di dalam 

organisasi, (4) Adanya kesatuan arah, (5) Adanya kesatuan perintah, (6) Adanya 

keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab seseorang, (7) Adanya 

pembagian tugas, (8) Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin, 

(9) Pola dasar organisasi harus 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 keahliannya. 

2.2.4.3 Penggerak (Actuating) 

Penggerak adalah keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk 

mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik 
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mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis 

(Sondang.P.Siagian,1988:128). 

Pada fungsi ini secara sederhana dapat dijelaskan yaitu menyangkut 

mendapatkan orang untuk melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka 

lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta 

kegiatan-kegiatan kepemipinan serta komunikasi, motivasi dan disiplin. Kegiatan 

perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital dalam kerangka manajemen. 

Akan tetapi tidak akan mewujudkan hasil konkrit jika tidak diimplementasikan. 

Untuk itu diperlukan tindakan nyata yaitu actuating, usaha menimbulkan action 

atau gerakan.  

Agar para bawahan dapat digerakan secara efektif, kondisi kerja yang 

bersifat teknis fisik, meskipun tetap harus diperhatikan harus dibarengi oleh 

pertimbangan-pertimbangan lain terutama yang menonjolkan pentingnya 

pengakuan atas harkat dan martabat manusia dalam organisasi. Kesemuanya itu 

dewasa ini dikenal dengan istilah “the ten commandments of human relations” 

yang merupakan prinsip-prinsip pokok “human relations”. Kesepuluh prinsip 

pokok “human relations” itu ialah : (1) sinkronisasi antara tujuan organisasi 

dengan tujuan individu para anggota organisasi yang bersangkutan. (2) Suasana 

kerja yang menyenangkan. (3) Hubungan kerja yang serasi. (4) Tidak 

memperlakukan bawahan sebagai mesin. (5) Pengembangan kemampuan 

bawahan sampai tingkat yang maksimal. (6) Pekerjaan yang menarik dan penuh 

tantangan. (7) Pengakuan dan penghargaan atas prestasi yang tinggi. (8) 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai. (9) Penempatan  

tenaga kerja yang tepat. (10) Imbalan yang setimpal dengan jasa yang diberikan. 
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2.2.4.4 Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan 

organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya 

(Sondang.P.Siagian,1988:169). 

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa 

tujuan-tujuan organisasi dan manajemen telah tercapai. Pengertian ini 

menunjukan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. 

Langkah awal proses perencanaan adalah sebenarnya langkah perencanaan, 

penyusunan personalia dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif. Ada 

tiga tipe dasar pengawasan yaitu : 

1) Pengawasan pendahuluan (feedforward control)  

Pengawasan pendahuluan (feedforward control) dirancang untuk 

mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari 

standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap 

kegiatan tertentu selesai dilaksanakan. 

2) Pengawasan pada saat pelaksanaan (concurrent)  

Pengawasan ini dilakukan atau dilaksanakan pada saat kegiatan sedang 

berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari 

suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu 

sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan 

“double check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. 

3) Pengawasan umpan balik (feedback  control)  

Pengawasan ini mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah 

diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar yang telah 
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ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa 

dimasa yang akan datang.  

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh 

setiap organisasi, diantaranya : (a) Perubahan lingkungan organisasi, (b) 

Peningkatan kompleksitas organisasi, (c) Kesalahan-kesalahan, (d) Kebutuhan 

manajer untuk mendelegasikan wewenang.  

Proses pengawasan biasanya paling sedikit terdiri dari lima tahap, yaitu : 

(1) Penetapan standar pelaksanaan. (2) Penentuan pengukuran standar 

pelaksanaan. (3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. (4) Pembandingan 

pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-

penyimpangan. (5) Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.  

Ciri-ciri pengawasan yang efektif antara lain : (1) Pengawasan harus 

merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan, (2) 

Pengawasan harus segera memberikan petunjuk 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) Efisien pelaksanaan pengawasan, (8) Pemahaman sistem 

pengawasan oleh semua pihak yang terlibat, (9) Pengawasan mencari apa yang 

tidak beres, (10) Pengawasan harus bersifat membimbing. 

 

2.3 Manajemen Olahraga 

Manajemen olahraga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani Kuno, yaitu 

kurang lebih pada 12 abad sebelum masehi. Hal ini menunjukan betapa 

pentingnya olahraga bagi kehuidupan manusia. Manajemen pada zaman modern 
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dewasa ini kiranya belum dapat dikatakan berkembang secepat perkembangan 

manajemen dibidang industri. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pendapat umum 

yang menghubungkan olahraga dengan “bermain” dan manajemen dengan 

“bekerja”.  

Manajemen secara umum didefinisikan sebagai “kemampuan atau 

keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan 

melalui kegiatan-kegiatan orang lain” (Harzuki, 2003 : 62 dalam Sondang 

P.Siagian,1989). 

Pada dasarnya manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu 

manajemen dan ilmu olahraga. Seorang yang telah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi atau dari Lembaga Ilmu Manajemen Bisnis tidak otomatis mengerti 

atau dapat menerapkan manajemen olahraga (Harsuki,2003:117).  

Pada dasarnya manajemen olahraga dapat dibagikan dalam dua bagian 

besar, yaitu manajemen olahraga Pemerintah dan manajemen olahraga swasta. 

Manajemen olahraga pemerintah adalah kegiatan manajemen yang dewasa ini 

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan 

Nasional dengan seluruh jajarannya baik dipusat maupun di daerah. Sedangkan 

manajemen olahraga swasta adalah manajemen yang dilakukan dalam institusi 

olahraga non pemerintah seperti KONI dengan seluruh anggotanya, yaitu induk 

organisasi cabang olahraga dan induk organisasi badan fungtional serta 

perkumpulan-perkumpulan olahraga yang menjadi anggota induk organisasi 

olahraga tersebut (Harzuki, 2003:119). 

Manajer adalah orang yang utama dalam organisasi olahraga karena 

harus mampu merencanakan, mengambil keputusan, melakukan koordinasi serta 

memotivasi produktivitas karyawan dan hubungan antar pengurus,memahami 
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dan mengerti fungsi-fungsi manajemen olahraga. Setiap tingkatan manajemen 

yang dimiliki oleh setiap organisasi memerlukan teknik individual, sumber daya 

manusia dan kemampuan konseptual. Dari pendapat di atas dapat diartikan 

bahwa manajemen olahraga yaitu pelaksanaan proses perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengendalian dalam 

konteks organisasi yang memiliki tujuan utama untuk menyediakan aktivitas, 

produk, dan layanan olahraga atau kebugaran jasmani. 

 

2.4 Pengelolaan 

Pengelolaan menurut Soekanto adalah suatu proses yang dimulai dari 

proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan 

proses terwujudnya tujuan. 

Menurut Prajudi, pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan 

semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk 

penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. 

Sedangkan menurut Moekijat merupakan rangkaian kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian 

dan pengawasan. 

Pendapat penulis mengenai manajemen pengelolaan yaitu merupakan 

suatu proses yang di dalamnya terdapat kerjasama melalui orang-orang maupun 

sumber daya organisasi untuk menyesuaikan strategi pengelolaan supaya 

mereka dapat mengatasi perubahan dan dapat saling berinteraksi untuk 

mencapai tujuan. 
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2.5 Futsal 

2.5.1 Sejarah dan Pengertian Futsal 

Istilah futsal pada dasarnya berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis. 

Sepak bola (Football)  dikenal sebagai Futbol. Dalam istilah yang sama, 

kemudian dinamai Futsal. Sal di sini memiliki arti ruangan yang diambil dari 

bahasa Prancis (Salon) atau juga Spanyol (Sala) (Aulia Narti, 2008:1).  

Asal mula olahraga futsal muncul sekitar tahun 1930 di Montevideo, 

Uruguay dan dikenalkan oleh pelatih sepak bola yang terkenal, yaitu bernama 

Juan Carlos Ceriani. Olahraga ini tercipta karena ketidaksengajaan, Ceriani 

terilhami saat tim sepakbolanya ingin mengadakan latihan rutin. Cuaca tidak 

mendukung untuk mengadakan latihan (hujan), lapangan menjadi becek dan 

licin. Ceriani memutuskan untuk memindahkan latihan ke dalam suatu ruangan. 

Walaupun sering mengadakan latihan di dalam ruangan, ternyata hasilnya sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Sejak saat itu Ceriani mempunyai ide untuk 

menciptakan olah raga yang ada didalam ruangan, dengan jumlah pemain yang 

relatif lebih sedikit, yaitu hanya lima orang pemain saja. Selain itu, lapangannya 

juga lebih kecil (Sunarno,2008:1).  

Dengan melihat lebih baik dan lebih efektifnya olahraga futsal tersebut, 

olahraga futsal ini berkembang sangat pesat. Karena olahraga futsal 

menggunakan lapangan yang lebih sempit dan jumlah pemain yang lebih sedikit, 

olahraga ini yang membutuhkan teknik atau ketrampilan khusus, baik itu teknik 

dalam dalam membawa bola maupun teknik dalam membawa bola maupun 

teknik dalam menahan bola. Tidak heran apabila pemain futsal secara teknis 

lebih baik dibandingkan dengan para pesepak bola konvensional.  
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Dengan adanya perkembangan yang sangat pesat tersebut serta untuk 

mengukur dan mengetahui sejauh mana kemampuan dan kemajuan pemain-

pemain futsal yang ada, banyak negara-negara mengadakan pertemuan yang 

membahas tentang suatu kompetisi. Dengan adanya kesepakatan dalam 

pertemuan tersebut, diadakanlah suatu kompetisi. Kompetisi untuk pertama 

kalinya diadakan pada tahun 1965 dan menjadi juaranya adalah Paraguay.  

Dengan berkembangnya olahraga futsal keseluruh penjuru dunia serta 

sangat solid dan baiknya dalam organisasi, FIFA sebagai badan dunia olahraga 

sepak bola semakin tertarik dan mengakui bahwa olahraga futsal sedikit banyak 

ikut serta dalam mengembangkan ketrampilan dan teknik-teknik yang baik bagi 

perkembangan dan kemajuan sepak bola, terutama dalam hal teknik-teknik 

sepak bola di dalam lapangan rumput.  

Dengan adanya pengakuan FIFA atas keberadaan olahraga futsal, FIFA 

mengambil alih penyelenggaraan kejuaraan dunia futsal. Kejuaraan dunia futsal 

akan diadakan 3 tahun sekali. Dengan telah berjalannya dan 

terselenggarakannya kejuaraan dunia futsal 3 tahun sekali, FIFA sebagai badan 

tertinggi dunia dalam sepak bola mengadakan rapat dan evaluasi. FIFA 

memutuskan dan menetapkan bahwa kejuaraan dunia futsal tidak diadakan 3 

tahun sekali. FIFA mengubahnya menjadi 4 tahun sekali. 

Futsal adalah singkatan dari futbol (sepak bola) dan sala (ruangan), dari 

bahasa Spanyol atau futebol (Portugal/Brasil) dan salon (Prancis) (John D. 

Tenang, 2008 : 15). 

Futsal membentuk seorang pemain agar selalu siap menerima dan 

mengumpan bola dengan cepat dalam tekanan pemain lawan. Dengan lapangan 
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yang sempit, permainan ini menuntut teknik penguasaan bola yang tinggi, kerja 

sama antar pemain, dan kekompakan tim.  

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua regu, yang 

masing-masing beranggotakan lima orang. Tujuannya adalah memasukkan bola 

ke gawang lawan, dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain lima pemain 

utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti 

permainan sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi garis, 

bukan net atau papan. 

2.5.2 Sarana dan Prasarana Futsal 

2.5.2.1 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 2 : Lapangan futsal  

(Sumber : Asmar Jaya, 2008 : 10) 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permainan_bola&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sepak_bola
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Untuk daerah penalty dalam permainan futsal memiliki bentuk 

seperempat lingkaran dengan panjang 6 meter yang diambil dari tiang luar 

masing-masing gawang, yang digabungkan dengan garis lurus sepanjang 3,16 

meter, yang sejajar dengan gawang. Daerah penalty ini memiliki pula titik penalty 

yang berada di tengah garis 3,16 meter yang sejajar dengan gawang. 

2.5.2.2 Gawang  

Posisi gawang harus di tempat di bagian tengah garis gawang. Gawang 

harus terdiri dari dua tiang gawang yang sama dan masing-masing sudut dan 

dihubungkan dengan puncak tiang oleh mistar gawang secara horizontal (cross 

bar) (John D. Tenang, 2008 : 29). 

 

Gambar 3 : Gawang futsal 

(Sumber : Sahda Halim, 2009 : 19) 

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

gawang dan palang gawang meliliki lebar yang sama, yaitu 8 cm, serta diberi 

jaring yang bahannya terbuat dari rami atau nilon (Sunarno, 2008 : 15). 

Dalam permainan futsal, gawang yang digunakan tidak boleh dipatenkan, 

sehingga harus ada sistem stabilitas yang mencegah gawang untuk bergeser 
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atau terbalik. Untuk warna gawang, diusahakan tidak boleh sama dengan 

permukaan lapangan, hal ini dikarenakan pemain dapat melihat dengan jelas 

target yang akan dituju. 

2.5.2.3 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. 

2.5.2.4 Bola 

Menurut aturan resmi dalam John D. Tenang (2008 : 31), bola harus 

berbentuk bulat dan terbuat dari kulit atau bahan serupa, keliling 62-64 cm 

dengan berat 400-440 gram serta tekanan udara 0,4-0,6 atmosfer (400-600 

gram/cm). 

Jika kondisi bola rusak dan pecah pertandingan harus dihentikan 

sementara. Pertandingan bisa dimulai dengan menjatuhkan bola ditempat bola 

yang sebelumnya rusak. 

Jika bola pecah atau rusak ketika tidak dalam permainan pada saat kick 

off, tendangan gawang, tendangan sudut, tendangan bebas, tendangan penalti 

atau tendangan kedalam, pertandingan harus dilanjutkan kembali sesuai 

peraturan. Dan, bola tidak bisa diganti terlebih dahulu selama pertandingan tanpa 

seizin wasit (John D. Tenang,2008 : 31 ). 

 

2.5.2.5 Perlengkapan Pemain 

Menurut John  D. Tenang (2008 : 34 ) perlengkapan pemain dasar yang 

harus dipenuhi adalah : 
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a. Seragam atau kostum dengan nomor punggung 

b. Celana pendek, jika menggunakan stretch pants, warnanya harus sama 

dengan celana. 

c. Kaos kaki panjang 

d. Pelindung kaki atau tulang kering (shinguards) 

e. Sepatu yang sudah ditentukan harus terbuat dari kulit lunak atau sepatu 

gimnastik dengan sol karet atau bahan yang sejenisnya. Penggunaan sepatu 

adalah wajib. 

 

2.5.3 Peraturan Permainan Futsal 

2.5.3.1 Pemain 

Dalam permainan futsal, sebuah pertandingan dimainkan oleh dua tim 

yang berbeda, dengan masing-masing tim tidak lebih dari lima orang pemain 

yang salah satunya adalah penjaga gawang. Dalam sebuah pertandingan resmi 

futsal pemain yang harus ada diawal pertandingan minimal berjumlah tiga orang 

pemain, dengan salah satunya harus menjadi penjaga gawang (Peraturan 

Permainan Futsal : 13). 

2.5.3.2 Babak Permainan 

Menurut Peraturan Permainan Futsal / Futsal Laws of the Games : 27, 

dalam permainan futsal, pertandingan berlangsung dua babak dengan waktu 

masing-masing babak adalah 20 menit, kecuali adanya persetujuan mengenai 

waktu antara tim dan wasit serta wasit kedua. Setiap perubahan dalam durasi 

permainan harus dilakukan sebelum memulai permainan dan harus sesuai 

dengan aturan kompetisi. 
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2.5.3.3 Memulai dan Memulai Kembali Permainan (Kick Off) 

Menurut Peraturan Permainan Futsal / Futsal Laws of the Games : 30, 

Kick Off adalah suatu cara untuk memulai atau memulai kembali permainan. 

2.5.3.4 Pelanggaran dan Kelakuan Buruk 

 Pelanggaran yang dihukum dengan tendangan bebas langsung: 

a. Menendang atau mencoba menendang lawan 

b. Menjegal lawan 

c. Melompat ke arah lawan 

d. Menyerang lawan 

e. Memukul atau mencoba memukul lawan 

f. Mendorong lawan 

g. Men tackle lawan 

h. Memegang lawan 

i. Meludahi lawan (Peraturan Permainan Futsal / Futsal Laws of the Games: 

39). 

 

2.5.4 Komponen Kondisi Fisik Olahraga Futsal 

Menurut Justinus Lhaksana (2011:15) futsal sebenarnya merupakan 

olahraga yang kompleks, karena memerlukan teknik dan taktik khusus. Begitu 

pula dalam hal kondisi fisik, permainan futsal memiliki perbedaan dengan 

olahraga-olahraga lain. Karakteristik olahraga futsal adalah permainan cepat 

yang membutuhkan daya tahan, kekuatan dan kecepatan dalam waktu yang 

relatif lama.  

Melalui latihan fisik, kondisi pemain yang kurang baik akan meningkat. 

Setelah melakukan aktivitas fisik yang terprogram dengan baik, hasil dari latihan 
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fisik tersebut dapat dilihat dari meningkatnya penampilan seorang pemain yang 

akhirnya berdampak positif pada penampilan tim. 

Berikut ini sepuluh macam komponen kondisi fisik yang harus dimiliki 

dengan baik oleh seorang pemain, yaitu 1) daya tahan (endurance), 2) kekuatan 

(strength), 3) kecepatan (speed), 4) kelincahan (agility), 5) daya ledak (power), 6) 

kelenturan (fleksibility), 7) ketepatan (accuration), 8) koordinasi (coordination), 9) 

keseimbangan (balance), dan 10) reaksi (reaction). 

Dari sepuluh komponen fisik tersebut tidak seluruhnya harus dimiliki 

secara baik. Ada komponen yang menjadi pelengkap dari komponen yang lain. 

Melihat dari karakteristik olahraga futsal, dapat disimpulkan bahwa komponen 

yang harus lebih dominan dimiliki pemain futsal adalah daya tahan (endurance), 

kekuatan (strength), kecepatan (speed), dan tentunya tanpa meninggalkan 

komponen fisik yang lain.  

Daya tahan (endurance) adalah kemampuan otot/tubuh melakukan 

aktivitas fisik dalam waktu yang lama. Menurut Bompa (1990), kekuatan 

(strength) adalah gaya yang dikeluarkan oleh otot untuk melakukan satu kali 

kontraksi otot secara maksimal melawan beban/tahanan. Menurut Ozolin (1971), 

kecepatan (speed) adalah kemampuan untuk berpindah atau bergerak dari satu 

tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat/secepat-cepatnya. Sebagai 

mana diketahi bahwa olahraga futsal sangat mengandalkan kecepatan. 

 

2.5.5 Manfaat dan Peranan Olahraga Futsal 

Olahraga futsal memiliki manfaat dan peranan tersendiri antara lain 

dengan bermain futsal, pemain bola dapat mengembangkan sepak teknik-teknik 

sepak bola yang baik. Salah satunya karena peraturan-peraturan yang 
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diterapkan dalam olahraga futsal relatif sangat ketat. Peraturan-peraturan itu 

antara lain sebagai berikut;  (1) Pemain dilarang untuk melakukan tackling 

maupun slading yang keras. Dengan adanya larangan tersebut, setiap pemain 

bisa bermain dengan sangat lepas. Mereka tidak takut adanya cidera yang akan 

menimpanya. (2) Dalam futsal juga dilarang adanya body charge (benturan 

badan) dan aspek-aspek atau kekerasan yang lain seperti yang dilakukan dalam 

permainan sepak bola (Sunarno,2008:5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian untuk mencapai keberhasilan seperti apa yang 

diharapkan oleh peneliti akan berkaitan erat dengan penggunaan pendekatan 

atau metode. Oleh karena itu, menggunakan pendekatan yang tepat terhadap 

permasalahan yang akan diteliti merupakan suatu kebutuhan penelitian. 

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh untuk memperoleh 

data, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Seiring dengan hal 

tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

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

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

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy , 2010:6). 

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya  dapat betul-betul 

berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek 

yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan 

lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda lain yang dapat 



32 
 

 
 

memperkaya data primer (Suharsimi, 2010 : 21). Sehingga instrumen utama 

dalam penelitian lebih mengutamakan proses untuk mencari makna dibalik 

perilaku yang diamati. 

Sejalan dengan itu, dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan 

bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama, sehingga hanya 

manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan yang terjadi 

dalam proses penelitian. Sehingga pada akhirnya data yang dihasilkan berupa 

data deskriptif setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atau pelacakan 

kesesuaian data yang ada. 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi penelitian tentang survei manajemen  pengelolaan lapangan futsal  

di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 adalah 5 tempat futsal, yaitu : 

Tabel 1. Lokasi Penelitian 

No Nama Alamat 
Jumlah 

member aktif 

1 Samba Futsal Jalan Dieng No 3 15 

2 Allure Futsal Jalan Kartini No 4  32 

3 Bhayangkara Futsal Jalan Mayor Kaslam II No 1 48 

4 Dieng Futsal Jalan Sruni No 3  31 

5 Bumi Wulung Futsal Jalan Kertek-Selomerto KM 5 2 

 

Sasaran penelitian ini adalah pengelola, pemilik, dan pelanggan 

(member) yang meliputi : perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penggerak (actuating), dan pengawasan (controlling). Dari populasi 

yang terdiri dari 5 pemilik, 12 pengelola dan 128 pelanggan (member) aktif, 
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peneliti mengambil sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang 

apa yang diaharapkan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 

seperti yang tertera dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 2. Sampel Sasaran Penelitian 

No Nama Lapangan 
Futsal 

Pemilik Pengelola Pelanggan 
(member) 

Jumlah 

1 Samba Futsal 1 2 5 8 

2 Allure Futsal 1 2 5 8 

3 Bhayangkara Futsal 1 2 5 8 

4 Dieng Futsal 1 2 5 8 

5 Bumi Wulung Futsal 1 1 5 7 

Jumlah 39 

  

 Jumlah sampel ini bersesuaian dengan pendapat Moleong (2002 : 166) 

yang menyebutkan bahwa jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring, maka 

penarikan sampel pun sudah dapat diakhiri. Jadi intinya disini ialah jika sudah 

mulai terjadi pengulangan informasi, maka penarikan sampel sudah bisa 

dihentikan. 

 

3.3 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009:2).  

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan 
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sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

pada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.  

Instrumen penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

3.3.1 Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2010:203). 

Observasi dalam penelitian dilakukan secara langsung dengan 

mengamati kondisi lingkungan lokasi penelitian. Proses pengamatan dimulai 

dengan melakukan pengamatan menyeluruh dan selanjutnya lebih terfokus. 

Pengamatan menyeluruh digunakan untuk mendapat  catatan-catatan  lapangan 

mengenai situasi umum di sekitar obyek penelitian, sedangkan pengamatan 

terfokus dilakukan untuk mengamati peristiwa yang lebih mendetail, rinci dan 

menggambarkan informasi yang lebih spesifik. 

3.3.2 Wawancara 

 Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan 

pribadi (Sugiyono, 2010:194). 

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam komunikasi tersebut yang 

berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data 

sebagai informasi dan dijawab lisan pula oleh narasumber data yang berupa 

tanggapan, pendapat, keyakinan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang 

tentang semua yang dipertanyakan yang berhubungan dengan masalah 

tersebut.  



35 
 

 
 

Wawancara dalam penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

berutusan dengan satu topik tunggal atau satu topik yang saling berkaitan, yang 

harus dijawab oleh subjek.  

Wawancara yang dimaksud adalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

menyangkut tentang manajemen pengelolaan fasilitas lapangan futsal di 

Kabupaten Wonosobo. Untuk melakukan wawancara dengan narasumber, 

sebelumnya pewawancara harus membuat pertanyaan terbimbing (interview 

guide) yang dapat membantu saat proses wawancara dan mengarah pada tujuan 

penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti mengadakan kesepakatan 

sebelumnya atau perjanjian dengan sumber informasi mengenai kapan, dimana, 

dan jam berapa dapat melakukan wawancara. Dengan melakukan kesepakatan, 

diharapkan informasi yang diberikan oleh narasumber sesuai dengan kebenaran 

yang ada dilapangan, yang dapat menyelesaikan permasalahan yang diungkap 

dalam penelitian ini. 

Peneliti melakukan proses wawancara di kelima fasilitas lapangan futsal 

selama kurang lebih 2 minggu yaitu pada tanggal 5-18 Oktober 2015 dengan 

jumlah 39 narasumber. Narasumber tersebut terdiri dari 5 pemilik, 9 pengelola 

dan 25 pelanggan (member). Pada dasarnya pelanggan dengan member 

memiliki arti yang sama yaitu sebagai penyewa fasilitas lapangan futsal. Tetapi 

dalam  hal ini keduanya mempunyai sedikit perbedaan. Pelanggan merupakan 

penyewa lapangan futsal yang jadwal latihannya tidak pasti setiap minggunya, 

mereka bisa bermain sewaktu-waktu sesuai jadwal pemesanan. Sedangkan 

member adalah penyewa fasilitas futsal yang sudah menjadi anggota tetap dan 

jadwal latihan sudah dipastikan setiap minggunya. Berikut adalah matriks yang 

menjadi pedoman wawancara untuk pengumpulan data : 
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Tabel 3. Matriks Pengumpulan Data 

No Indikator Sub Indikator Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

wwc dok 

1 Perencanaan atau 

Planning 

a. Tujuan 

b. Strategi 

c. Sasaran 

d. Sumber daya 

e. Pelaksana 

rencana 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pemilik,  

pengelola, 

pelanggan 

(member) 

2 Pengorganisasian 

atau Organizing 

a. Penyusunan 

b. Tugas – tugas 

c. Pengembangan & 

pemeliharaan 

d. Tanggungjawab 

e. Monitoring 

(koordinasi) 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

Pemilik,  

pengelola, 

pelanggan 

(member) 

3 Penggerakan atau 

Actuating 

a. Usaha 

b. Cara (teknik dan 

metode) 

c. Motivasi  

  

  

 

  

  

  

 

  

Pemilik,  

pengelola, 

pelanggan 

(member) 

4 Pengawasan atau 

Controlling 

a. Pemantauan 

b. Koreksi 

c. Pengamatan dan 

pengecekan 

d. Pembandingan 

kinerja dengan 

standar 

e. Perbaikan  

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

 

  

Pemilik,  

pengelola, 

pelanggan 

(member) 
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3.3.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memberikan bukti langsung 

maupun bukti tidak langsung melalui dokumen. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek 

penelitian bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi data yang telah 

diperoleh. Adapun yang digunakan pada metode ini yaitu berupa buku catatan 

dan kamera/alat perekam. 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memberikan bukti langsung 

maupun bukti tidak langsung melalui dokumen, terdapat dua dokumen, terdapat 

dua dokumen yang akan digunakan sebagai bukti penelitian, yaitu : 

a. Dokumen pribadi 

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis 

tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. 

b. Dokumen resmi 

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. 

Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi. Dokumen eksternal 

berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial, misalnya 

majalah, buletin, pertanyaan dan berita yang disiarkan kepada media masa, 

dimana untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain. Adapun 

instrumen yang digunakan pada metode yaitu kamera/alat perekam. 

 

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data  

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya merupakan unsur yang 

tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif, dengan 

melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat, maka hasil 
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penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Jadi 

keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil 

penelitian dengan kenyataan di lapangan. 

Untuk mencapai keabsahan data dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan cara kredibilitas atau derajat kepercayaan dengan teknik 

triangulasi untuk menentukan keabsahan datanya. Kredibilitas adalah istilah yang 

dipilih untuk mengganti konsep validitas, dimaksudkan untuk merangkum 

bahasan menyangkut kualitas penelitian kualitatif. Kredibilitas terletak pada 

keberhasilannya mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau 

mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial atau pola interaksi yang 

kompleks.  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk  keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2010 : 330). Dengan 

triangulasi peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkan 

dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti dapat 

melakukannya dengan jalan : 

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data. 

c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan. 

 

3.5 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010:336) analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sejak sebelumnya memasuki lapangan, selama di lapangan, dan 
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setelah selasai di lapangan. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif 

berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai 

pengumpulan data. Jadi analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, 

berulang-ulang dan terus-menerus. Aktivitas dalam analisis data yaitu : 

 

3.5.1 Reduksi Data (Data Reduction) 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang 

akan dicapai. Tujuan utama pada penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh 

karena itu peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang 

dipandang asing, tidak dikenal, tidak memiliki pola, justru itulah yang harus 

dijadikan perhatian  peneliti dalam mereduksi data. 

 

3.5.2 Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya (Sugiyono, 2010:341). 

Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2010:341) menyatakan 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
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3.6.3 Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan yang  

diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya pernah ada (Sugiyono, 

2010:345). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini tentang survei manajemen pengelolaan lapangan futsal di 

Kabupaten Wonosobo tahun 2015. Di Kabupaten Wonosobo sendiri terdapat 

lima fasilitas futsal, yaitu Samba Futsal di Jalan Raya Dieng, Allure Futsal di 

Jalan Kartini, Bhayangkara Futsal di Jalan Mayor Kaslam II, Dieng Futsal di Jalan 

Sruni, dan Bumi Wulung Futsal di Jalan Kertek – Selomerto KM 5. 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

manajemen pengelolaan lapangan futsal yang ada di Kabupaten Wonosobo. 

Bagaimana fungsi manajemen yang dijalankan di f lapangan futsal yang ada di 

Kabupaten Wonosobo yang mencakup fungsi perencanaan (Planning), fungsi 

pengorganisasian (Organizing), fungsi penggerak (Actuating), dan fungsi 

pengawasan (Controlling). 

Berdasarkan hasil penelitian terkumpul sejumlah narasumber yang 

terlibat dalam penelitian ini yaitu sebanyak 39 narasumber dengan perincian 

sebagai berikut, pelanggan/member berjumlah 25 orang, pengelola berjumlah 9 

orang dan pemilik/owner berjumlah 5 orang.  

Setelah mengadakan penelitian pada tanggal 5–18 Oktober 2015 pada 

pengelolaan lapangan futsal yang berada di Kabupaten Wonosobo, didapatkan 

data-data mengenai bagaimana keadaan manajemen pengelolaan lapangan 
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futsal di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 yang meliputi fungsi perencanaan 

(Planning), fungsi pengorganisasian (Organizing), fungsi penggerak (Actuating) 

dan fungsi pengawasan (Controlling). 

4.1.1 Samba Futsal  

Samba Futsal merupakan salah satu tempat futsal yang berada di 

Kabupaten Wonosobo yang terhitung cukup lama. Letaknya adalah di Jalan 

Dieng No 3, merupakan lokasi yang strategis karena berada di jalan utama 

menuju obyek wisata Dieng. Berdiri sejak tahun 2008, sehingga telah mengalami 

beberapa kali peningkatan dan penurunan jumlah member. Di tahun 2015 ini 

Samba Futsal memang sedang mengalami sedikit penurunan. Hal ini mungkin 

disebabkan dengan berdirinya tempat-tempat futsal lain di Kabupaten 

Wonosobo.  

Pemilik Samba Futsal adalah Bapak H. Safrudin Abu Sofyan dengan dua 

orang karyawan yang bertugas untuk mengelola Samba Futsal, mas Sugeng dan 

mbak Ida serta satu orang karyawan untuk perawatan lapangan yaitu mas Kater. 

Usaha ini adalah milik pribadi dan tidak memiliki kerjasama dengan pihak lain 

dalam mengembangkan usahanya. Sarana prasarana dan fasilitas yang 

disediakan oleh pemilik meliputi lapangan, bola, papan skor, kursi penonton, 

tribun penonton, kantin, ruang tunggu, empat kamar mandi, tempat ibadah, area 

parkir dan wifi.  
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Gambar 4. Lapangan Samba Futsal 

(Sumber : Dokumentasi pribadi Lina Noviana) 

Untuk lapangan sendiri disini hanya terdapat satu lapangan dengan 

permukaan lapangan berupa rumput sintetis. Kondisi lapangan masih cukup 

bagus hanya saja rumput sudah mulai menipis dan ukuran lapangan juga kurang 

standar.   

4.1.1.1 Perencanaan (Planning) 

Samba Futsal telah melakukan perencanaan yang terdiri dari lima sub 

indikator yaitu tujuan, strategi, sasaran, sumber daya dan pelaksana rencana 

dapat dikatakan cukup, yang diperkuat oleh hasil wawancara yang telah 

dilakukan peneliti mengenai perencanaan di Samba Futsal dengan narasumber 

yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Samba Futsal telah dibangun pada tahun 2008 dan merupakan tempat futsal 

tertua di Kabupaten Wonosobo. Latar belakang dibangunnya tempat futsal 

ini yaitu selain untuk berbisnis juga untuk memfasilitasi para penggemar 

olahraga futsal di Wonosobo. Strategi yang digunakan agar bisa bersaing 

dengan lapangan yang lain adalah dengan mengutamakan fasilitas yang 
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memadai dan buka sampai jam 00.00. Cara mempromosikan lapangan 

melalui pembagian brosur dan media sosial. Sumber dana untuk mendirikan 

lapangan futsal merupakan milik pribadi. Sejauh ini belum ada kegiatan 

(event) yang diadakan oleh pemilik dan pengelola hanya pada awal 

pembukaan pihak Samba Futsal memberikan promo gratis main selama satu 

minggu. Hal ini cukup berhasil untuk menarik minat pelanggan untuk 

bermain di Samba Futsal. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Perencanaan fasilitas yang disediakan di Samba Futsal cukup baik karena 

sudah komplit seperti parkir yang cukup luas, 4 kamar mandi, mushola, 

kantin, tribun, wifi, dan ruang tunggu yang dilengkapi televisi sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. Kendala yang pernah dihadapi oleh pengelola seperti 

ada beberapa dari pelanggan yang berkelahi di dalam lapangan dan ada 

penyewa lapangan yang sudah memesan/booking lapangan tetapi tidak 

datang. Usaha yang dilakukan untuk mensikapi kendala-kendala tersebut 

yaitu dengan melerai serta menasehati pelanggan yang berkelahi untuk 

menciptakan suasana aman, nyaman, dan tentram. Sumber dana yang ada 

berasal dari sewa lapangan, peminjaman rompi, penjualan di kantin, baju 

jersey, dan sepatu futsal. Sarana dan prasarana di Samba Futsal sudah 

cukup baik dalam memenuhi kebutuhan penyewa namun untuk ukuran 

lapangan belum standar. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member)  

Pelanggan disini kebanyakan setuju jika lapangan futsal dijadikan sebagai  

lahan bisnis karena di Kabupaten Wonosobo sendiri sudah menjamur 

dengan keberadaan lapangan futsal sehingga para pengusaha bisa 
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mengambil keuntungan. Pengadaan fasilitas futsal cukup baik namun 

perawatan untuk rumput masih kurang rajin dan kebersihan kamar mandi 

juga kurang. Masyarakat luas sudah banyak yang tahu mengenai 

keberadaan dari Samba Futsal karena yang menjadi pelanggan berasal dari 

berbagai tempat di Kabupaten Wonosobo. Pelayanan cukup maksimal dan 

pengelola disini cepat tanggap dalam memberikan pelayanan. Sewa gedung 

tidak terlalu mahal sebab futsal merupakan olahraga berkelompok jadi cara 

membayarnya juga dengan iuran perkelompok. Sarana dan prasarana yang 

tersedia sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan kegiatan 

(event) masih kurang terorganisasi, padahal kegiatan semacam turnamen 

sendiri sangat diperlukan agar talenta anak-anak muda bisa berkembang 

juga menarik pelanggan untuk bermain futsal disini. 

4.1.1.2 Pengorganisasian (Organizing) 

Samba Futsal telah melakukan pengorganisasian yang terdiri dari lima 

sub indikator yaitu penyusunan, tugas-tugas, pengembangan dan pemeliharaan, 

tanggungjawab, dan monitoring yang dikatakan masih kurang, hal ini diperkuat 

oleh hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai pengorganisasian 

di Samba Futsal dengan narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Samba Futsal tidak memiliki struktur organisasi, hanya ada pemilik, dua 

karyawan yang bertugas untuk mengelola dan satu karyawan untuk 

perawatan lapangan. Pembagian tugas karyawan dibagi menjadi tiga kali 

jaga yaitu pagi, siang, dan malam sedangkan untuk perawatan lapangan ada 

karyawan khusus.  Menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 

pelanggan adalah cara agar pelanggan tetap puas serta mengadakan 
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perbaikan dan rencana pergantian apabila ada sarana yang rusak. Para 

karyawan bertanggungjawab pada shiftnya masing-masing yang terbagi 

menjadi tiga kali dalam satu hari untuk menjaga, memelihara dan 

membersihkan lapangan. Selain itu pemilik turun langsung memberikan 

arahan kepada karyawan untuk menciptakan koordinasi karena di Samba 

Futsal tidak memiliki organisasi yang terstruktur. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Kebersihan dan perawatan lapangan disini masih terjaga sehingga keadaan 

sarana dan prasarana dalam keadaan baik semua, kecuali karpet lapangan 

dan rumput sudah perlu adanya perbaikan atau pergantian. Di Samba Futsal 

tugas pengelola adalah menjaga kebersihan lapangan, menerima bookingan 

lapangan, mengatur skor ketika ada pelanggan yang main, menunggu 

kantin, dan membuat laporan keuangan. Untuk prosedur penggunaan atau 

penyewaan lapangan futsal bisa dilakukan dengan booking/memesan 

lapangan terlebih dahulu sebelum main, menentukan jam atau jadwal 

bermain dan membayar uang muka sebesar Rp. 25.000,-per jam kemudian 

pelunasan yang dilakukan setelah main. Prosedur pemeliharaan sarana dan 

prasarana yang ada untuk lapangan dibersihkan setiap hari, jaring di cek 

apabila ada tali yang putus segera diperbaiki. Sistem pengelolaan dana di 

Samba Futsal hanya berdasarkan pada pengelolaan perseorangan dengan 

membuat laporan keuangan dan mengumpulkan ke pemilik setiap pagi. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Biaya sewa yang ditentukan disesuaikan dengan standar atau hampir sama 

dengan fasilitas futsal yang lain. Fasilitas futsal disini kurang standar, ukuran 

lapangan masih terlalu kecil dan jarak lapangan dengan tiang-tiang 
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penyangga atap terlalu dekat sehingga mengganggu ketika bermain juga 

berbahaya bagi keselamatan pelanggan. Pada saat pergantian jam berlatih, 

pengelola sangat disiplin ketika tanda bel berbunyi para pelanggan sudah 

harus keluar dari dalam lapangan. Sarana dan prasarana sudah lumayan 

lengkap namun untuk fasilitas perlu diperbaiki. Pelayanan yang diberikan 

oleh pengelola sudah sesuai yang diharapkan dan perlu ditingkatkan. 

Pengelola cukup sering mengajak berbicara kepada pelanggannya 

mengenai pengadaan fasilitas yang ada. 

4.1.1.3 Penggerak (Actuating) 

Samba Futsal telah melakukan penggerak yang terdiri dari tiga sub 

indikator yaitu usaha, cara, dan motivasi yang cukup, hal ini diperkuat oleh hasil 

wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai penggerak di Samba Futsal 

dengan narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Pemilik selalu menanamkan rasa tanggung jawab kepada karyawan karena 

tanggung jawab pada pekerjaan akan menciptakan target pada usaha yang 

dijalankan dan karyawan bisa bekerja sesuai yang diharapkan. Asas 

kekeluargaan terus dijaga karena hal ini akan membuat karyawan nyaman 

dan senang saat bekerja. Dalam menggerakkan karyawan, pemilik lebih 

menjaga keharmonisan dengan karyawan sebab tanpa karyawan usaha 

yang dimiliki tidak akan bisa berjalan dengan baik. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Komplain dari member tentang fasilitas yang tersedia seperti rumput yang 

sudah mulai tipis. Cara mempromosikan fasilitas futsal disini tergolong 

sederhana, pengelola hanya menginformasikan kepada tetangga dan teman-
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teman dari mulut ke mulut serta menyebar brosur. Selain itu usaha yang 

dilakukan adalah mengutamakan fasilitas sesuai kebutuhan pelanggan, 

seperti parkir yang luas juga aman, kondisi lapangan yang layak, ruang 

tunggu yang cukup besar dan nyaman. Fasilitas pendukung yang disediakan 

oleh pengelola yaitu free hotspot jadi baik pelanggan maupun yang hanya 

sekedar mengantar teman bermain tidak jenuh menunggu, mereka bisa 

menggunakan fasilitas ini kapan saja. Inovasi selalu ada di tiap tahunnya 

sebagai contoh tribun barat yang tahun kemarin baru dibangun akan 

diperbaiki lagi dan dibuat seperti tribun stadion. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Dalam melayani pelanggan juga sudah cukup ramah dan maksimal. Cara 

yang digunakan pengelola untuk melayani pelanggan sudah tepat karena 

kebutuhan pelanggan setelah bermain seperti air minum dan makanan 

ringan sudah tersedia di kantin.  

4.1.1.4 Pengawasan (Controlling) 

Samba Futsal telah melakukan pengawasan yang terdiri dari lima sub 

indikator yaitu pemantauan, koreksi, pengamatan dan pengecekan, 

pembandingan kinerja dan perbaikan dengan baik, yang diperkuat oleh hasil 

wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai pengawasan di Samba Futsal 

dengan narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Setiap hari Senin-Sabtu dari jam 08.00-17.00 pemilik selalu memantau 

karyawan karena bengkel mobil yang dikelolanya berada disebelah lapangan 

futsal. Cara menilai karyawan berdasarkan absensi masuk dan melihat dari 

cara karyawan saat bekerja apakah dia aktif/pasif, komunikatif atau tidak 
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ketika melayani pelanggan. Selama ini kinerja karyawan di Samba Futsal 

cukup memuaskan. Untuk sarana dan prasarana yang rusak, secepatnya 

pemilik memperbaiki atau menggantinya. Target pelanggan di Samba Futsal 

sudah mencapai jumlah target yang direncanakan, atau bisa dikatakan lebih. 

Saat ini Samba futsal sedang meningkatkan fasilitas agar pelanggan merasa 

puas dengan fasilitas yang ditawarkan seperti pengadaan tribun penonton, 

wifi, televisi, kantin dan lain-lain. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Di Samba Futsal keperluan dana digunakan untuk gaji karyawan, pembelian 

pulsa listrik, bohlam, isi kantin, peralatan dan perlengkapan lapangan. 

Pemasukan dan pengeluaran selalu memiliki laporan terdiri dari buku 

penjualan sepatu dan baju jersey, buku kas, buku pendaftaran dan sewa 

lapangan. Pengecekan alat dan lapangan dilakukan setiap pagi misalnya 

untuk lampu di cek apakah ada yang mati, bola yang kempes dipompa, dan 

jaring yang putus/berlubang diperbaiki. Cara perawatannya dengan 

melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum ada langkah-langkah 

selanjutnya. Minat member cukup baik karena terdapat 15 member setiap 

minggunya dengan adanya satu lapangan futsal yang tersedia. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member)  

Untuk keamanan dan kenyamanan di Samba Futsal sangat terjaga. Biaya 

sewa disesuaikan dengan standar lapangan yang ada di wilayah Kabupaten 

Wonosobo. Tindakan pengelola terhadap fasilitas futsal yang rusak masih 

sangat lambat, karena saat ada yang komplen belum tentu langsung 

diperbaiki. Pelanggan dari Samba Futsal sudah cukup banyak dan tidak sulit 

untuk mendapatkan lawan bertanding. Pengelola kurang tanggap dengan 
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kerusakan karena biasanya menunggu ada yang komplen baru dilakukan 

perbaikan dan itu juga selang beberapa waktu. Saran perbaikan untuk 

Samba Futsal adalah lapangan diperluas, pergantian rumput karena mulai 

tipis, bola yang tidak layak pakai jangan digunakan, penerangan lampu 

masih kurang, loker tas untuk keamanan barang pelanggan, menjaga 

kebersihan dan pelayanan lebih ditingkatkan. 

 

4.1.2 Allure Futsal 

Allure Futsal merupakan tempat futsal yang tergolong sangat strategis 

karena letaknya berada ditengah-tengah Kabupaten Wonosobo tepatnya di 

selatan alun-alun Wonosobo di Jalan Kartini No 4. Sehingga tidak menutup 

kemungkinan keberadaannya diketahui oleh masyarakat luas. Nama Allure 

adalah singkatan dari Alun-alun Square yang tujuan utamanya untuk 

meramaikan pujasera di Kabupaten Wonosobo. Disini terdapat food court dan 

tempat futsal yang akan memanjakan para pelanggannya untuk menikmati 

berbagai macam makanan ataupun untuk bermain futsal.  

Untuk pengelolaan, pemilik Allure Futsal yaitu mas Eko Santoso memilih  

dua orang karyawan yang khusus bertugas untuk bertanggungjawab mengelola 

tempat futsal, yang bernama mas Iwayan dan mas Farid Majid. Sedangkan food 

court  juga memiliki karyawan sendiri agar bisa berjalan dengan baik. Usaha ini 

merupakan milik pribadi yang dikembangkan secara turun temurun oleh pihak 

keluarga. Sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang tersedia meliputi 

lapangan, bola, papan skor, kantin, ruang ganti, kamar mandi, tempat duduk, 

tempat ibadah, food court, area parkir gratis dan free hotspot. 
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Gambar 5. Lapangan Allure Futsal 

(Sumber : Dokumentasi pribadi Lina Noviana) 

 Allure memiliki satu lapangan yang sudah mengalami perubahan untuk 

permukaan lapangannya. Dulu pada awal berdirinya menggunakan rumput 

sintetis tetapi sekarang sudah diperbaharui menggunakan V-sport. Hal ini 

dilakukan pemilik agar mengikuti perkembangan seperti yang terdapat di 

turnamen- turnamen kebanyakan sekarang. 

 

4.1.2.1 Perencanaan (Planning) 

Allure Futsal telah melakukan perencanaan yang terdiri dari lima sub 

indikator yaitu tujuan, strategi, sasaran, sumber daya dan pelaksana rencana 

dengan cukup, yang diperkuat oleh hasil wawancara yang telah dilakukan 

peneliti mengenai perencanaan di Allure Futsal dengan narasumber yang 

meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Allure Futsal diresmikan lima tahun silam yaitu pada tahun 2010. Memasuki 

tahun kelima Allure Futsal sudah melakukan berbagai pembenahan misalnya 

dari lapangan yang dulu menggunakan rumput sintetis. Sekarang  lapangan 
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disini menggunakan V Sport hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan 

olahraga futsal dari tahun ke tahun. Latar belakang dibangunnya fasilitas 

futsal ini yaitu untuk meramaikan olahraga futsal di Wonosobo. Strategi yang 

digunakan agar bisa bersaing dengan lapangan yang lain adalah pengadaan 

fasilitas yang layak, nyaman, dan bagus. Cara mempromosikan lapangan 

yaitu pada saat grand opening/pembukaan mengadakan kompetisi futsal dan 

cara ini berhasil menarik minat pelanggan saat itu. Sumber dana untuk 

mendirikan lapangan futsal berasal dari pemilik Allure Futsal. Untuk setiap 

tahunnya belum ada kegiatan (event) yang diadakan oleh pemilik dan 

pengelola hanya saja pada awal pembukaan. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Perencanaan fasilitas futsal yang disediakan di Allure Futsal sudah cukup 

baik karena disini tersedia ruang ganti, kamar mandi, mushola dan lahan 

parkir. Kendala yang pernah dialami oleh pengelola dari segi jadwal pernah 

dalam satu jam terjadi tumbukan jam dari beberapa member. Usaha yang 

dilakukan untuk mensikapi kendala-kendala tersebut dengan meningkatkan 

komunikasi antara karyawan dan membuat pembukuan jadwal-jadwal jam 

bermain. Sumber dana fasilitas futsal yang ada berasal dari sewa lapangan, 

dan penjualan minuman di kantin. Sarana dan prasarana di Allure Futsal 

sudah cukup memenuhi kebutuhan sebagai contoh lapangan sudah di 

upgrade mengikuti lapangan yang ada di turnamen-turnamen sekarang. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Setelah mengadakan penelitian di Allure Futsal, dari 5 orang narasumber 

yang  telah diwawancara, seluruhnya setuju jika lapangan futsal dijadikan 

sebagai  lahan bisnis karena futsal merupakan usaha yang sangat potensial 
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untuk memperoleh keuntungan. Secara umum pengadaan fasilitas futsal 

sudah memadai walaupun belum 100% karena dulu terdapat kamar mandi 

tetapi sekarang dihilangkan. Masyarakat luas sudah banyak yang tahu 

mengenai keberadaan dari Allure Futsal karena tanpa harus dipromosikan 

akan tetap ramai pelanggan sebab letaknya yang strategis yaitu di pusat 

kota dekat alun-alun. Pelayanan yang diberikan pengelola sudah maksimal, 

mereka ramah saat melayani pelanggan. Biaya sewa gedung tidak mahal 

karena jika menyangkut hobi seberapa besar biaya tidak akan menjadi 

masalah. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah lumayan lengkap 

hanya perlu ditingkatkan pengadaan sarana untuk mandi, penambahan 

jumlah lapangan dan ukuran lapangan diperluas. Selama ini dari pihak 

pengelola belum mengadakan kegiatan (event).  

4.1.2.2 Pengorganisasian (Organizing) 

Allure Futsal telah melakukan pengorganisasian yang terdiri dari lima sub 

indikator yaitu penyusunan, tugas-tugas, pengembangan dan pemeliharaan, 

tanggungjawab, dan monitoring yang dikatakan masih kurang, yang diperkuat 

oleh hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai pengorganisasian 

di Samba Futsal dengan narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Allure Futsal tidak memiliki struktur organisasi, hanya ada pemilik dan dua 

karyawan. Pembagian tugas karyawan berdasarkan tugas masing-masing di 

setiap shift yang terbagi menjadi dua yaitu shift pagi dan shift malam. 

Pelayanan yang bagus, ramah kepada pelanggan, dan menjaga kebersihan 

lapangan adalah cara yang digunakan agar pelanggan tetap puas. Para 

karyawan bertanggungjawab pada tugasnya masing –masing. Selain itu 
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pemilik memberlakukan sistem saling overhandell sesama partner kerja 

untuk menciptakan koordinasi karena di Allure Futsal tidak memiliki 

organisasi yang terstruktur. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Keadaan sarana dan prasarana dalam keadaan baik semua, sebab baru 

saja dilakukan beberapa renovasi termasuk pergantian lantai lapangan dari 

rumput sintetis ke V-sport. Tugas pengelola disini adalah menyiapkan 

jadwal, menjaga kebersihan lapangan, memberikan informasi penting 

kepada pelanggan, dan mengelola lebih baik lagi supaya ramai pelanggan. 

Untuk prosedur penggunaan atau penyewaan lapangan futsal bisa dilakukan 

dengan dua cara, yang pertama member dan yang kedua dengan 

bookingan/memesan lapangan di jam yang kosong. Prosedur pemeliharaan 

sarana dan prasarana yang ada untuk lapangan dibersihkan setiap hari dan 

pengecekan dilakukan dua hari sekali. Sistem pengelolaan dana di Allure 

Futsal adalah dalam bentuk pembukuan dengan mencatat pemasukan dan 

pengeluaran setiap harinya, dan disetorkan kepada pemilik setiap satu 

minggu sekali. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Biaya sewa yang ditentukan oleh pengelola sesuai standar atau hampir 

sama dengan fasilitas lapangan futsal yang lain. Fasilitas futsal di Allure 

Futsal kurang standar, bisa dilihat dari ukuran lapangan yang belum 

memenuhi standar. Pada saat pergantian jam berlatih, pengelola sangat 

disiplin karena memang menyangkut waktu. Sarana dan prasarana serta 

fasilitasnya kurang memadai antara lain bola kurang standar, lapangan 

kurang luas, kamar mandi belum ada dan kebersihan ruang ganti perlu 
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diperhatikan. Pihak pengelola sudah melayani dengan maksimal dan sesuai 

yang diharapkan. Pengelola kurang melakukan sharing kepada 

pelanggannya, hal ini berdasarkan dari 5 narasumber 60% diantaranya tidak 

pernah diajak berbicara. 

4.1.2.3 Penggerak (Actuating) 

Allure Futsal telah melakukan penggerak yang terdiri dari tiga sub 

indikator yaitu usaha, cara, dan motivasi dengan baik, yang diperkuat oleh hasil 

wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai penggerak di Allure Futsal 

dengan narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Agar karyawan bisa bekerja sesuai yang diharapkan pemilik langsung 

mengatur karyawannya untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing. 

Menekankan kedisiplinan, namun tetap ramah dan menyediakan hiburan 

akan membuat karyawan nyaman dan senang saat bekerja. Dalam 

menggerakkan karyawan, pemilik lebih menggunakan cara yang halus akan 

tetapi tegas dalam setiap perintah. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Dalam menjalankan usaha Allure Futsal ini, sesekali mendapatkan komplain 

dari member seperti bola yang sering bocor. Para pengelola pernah 

melakukan mempromosikan fasilitas futsal melalui sosial media dan 

menyebarkan brosur. Usaha lain yang dilakukan  dulu pernah mengadakan 

kompetisi untuk menarik pelanggan. Fasilitas pendukung yang disediakan 

oleh pengelola antara lain food court, tempat ibadah, toilet, kamar ganti, area 

parkir, pencahayaan, dan kantin. Inovasi dalam setiap tahunnya pasti ada 

seperti yang telah dilakukan tahun ini yaitu mengganti lapangan rumput 
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sintetis dengan V-sport. Untuk kedepannya pengelola berencana lebih 

meningkatkan fasilitas futsal dengan menambah satu lapangan. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Dalam melayani pelanggan, sudah cukup ramah dan maksimal. Pengelola 

sudah sangat tepat dalam pelayanan karena mereka berusaha bersikap 

friendly terhadap pelanggan. Cara pelayanannya sudah baik dan pelanggan 

pun merasa nyaman saat bermain futsal. 

4.1.2.4 Pengawasan (Controlling) 

Allure Futsal telah melakukan pengawasan yang terdiri dari lima sub 

indikator yaitu pemantauan, koreksi, pengamatan dan pengecekan, 

pembandingan kinerja dan perbaikan dengan baik, yang diperkuat oleh hasil 

wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai pengawasan di Allure Futsal 

dengan narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Setiap waktu/setiap kali pemilik selalu memantau karyawan. Cara menilai 

karyawan adalah dari kinerja masing-masing karyawan saat melayani 

pelanggan, pembuatan laporan keuangan sudah sesuai atau belum. Selama 

ini kinerja karyawan di Allure Futsal lumayan memuaskan. Untuk sarana dan 

prasarana yang rusak, pemilik langsung membenahi dan merenovasi. Target 

pelanggan di Allure Futsal sudah mencapai jumlah target yang 

direncanakan. Dari awal berdirinya, Allure Futsal  berusaha untuk 

menyediakan fasilitas yang memadai  bagi pelanggan misalnya dengan 

pengadaan ruang ganti, toilet, mushola, parkir yang luas, kantin dan juga 

loker penyimpanan barang. 
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b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Keperluan dana digunakan untuk gaji karyawan, membayar listrik, mengisi 

minuman kantin, perlengkapan dan perawatan lapangan. Setiap pemasukan 

dan pengeluaran selalu memiliki laporan yang terdiri dari laporan untuk 

pemilik dan laporan untuk pengelola sendiri. Pengecekan alat dan lapangan 

dilakukan dua hari sekali  di pagi dan malam hari. Perawatan perlengkapan 

jika sudah selesai digunakan atau tutup pengelola membersihkan lapangan, 

bola dibersihkan dan disimpan. Dengan adanya satu lapangan yang tersedia 

tidak mengurangi minat member karena terdapat  32 member setiap 

minggunya yang berasal dari seluruh penjuru Kabupaten Wonosobo. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Untuk keamanan dan kenyamanan di Allure Futsal sangat baik terutama 

parkirnya luas dan aman sehingga membuat nyaman saat parkir kendaraan, 

tidak perlu membawa helm ke arena futsal. Biaya sewa standar sesuai 

dengan fasilitas yang tersedia. Pengelola selalu tanggap apabila ada 

masukan dari pelanggan yang sekiranya perlu adanya pembenahan atau 

perbaikan. Pelanggan dari Allure Futsal sudah banyak baik yang member 

maupun reguler, hampir setiap jam tidak ada jam latihan yang kosong. Jika 

ada sarana dan prasarana yang rusak pihak pengelola akan segera 

memperbaiki. Saran perbaikan untuk Allure Futsal adalah lebih 

meningkatkan pelayanan, ramah tamah dalam menyambut pelanggan, 

meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas antara lain bola, rompi, 

P3K, perbanyak ruang ganti dan kamar mandi. Jika perlu pengelola 

menyediakan air hangat untuk mandi karena di daerah pegunungan pada 

malam hari akan terasa dingin. 
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4.1.3 Bhayangkara Futsal 

Bhayangkara Futsal merupakan satu-satunya fasilitas lapangan futsal di 

Kabupaten Wonosobo yang memiliki dua lapangan dengan rumput sintetis. 

Letaknya juga cukup strategis berada dipusat kota, tepatnya berada di Jalan 

Mayor Kaslam II No 1 Wonosobo. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tempat 

futsal ini mampu menarik minat pelanggan dari berbagai penjuru Kabupaten 

Wonosobo. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh nama yang cukup familiar yaitu 

Bhayangkara karena secara kebetulan juga posisinya dekat dengan Polres 

Wonosobo.  

Bhayangkara Futsal dipimpin oleh Bapak Candra Salim, dan 

mempekerjakan empat orang karyawan yaitu mas Dayat, mas Bayu, mas Andre 

dan mas Dika. Namun disini tidak ada struktur organisasi dalam pembagian 

tugas hanya berdasarkan shift saja. Misalnya dua orang menjaga pada pagi hari 

dan dua orang karyawan lagi menjaga pada malam hari. Kemudian sarana 

prasarana dan fasilitas pendukung yang disediakan antara lain dua lapangan 

futsal, bola, bench pemain, papan skor, kamar mandi, loker helm, ruang tunggu, 

pos satpam, area parkir, kantin, dan wifi. 
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Gambar 6. Lapangan A Bhayangkara Futsal 

(Sumber : Dokumentasi pribadi Lina Noviana) 

 

 

Gambar 7. Lapangan B Bhayangkara Futsal 

(Sumber : Dokumentasi pribadi Lina Noviana) 

 

Bhayangkara Futsal memiliki dua lapangan rumput sintetis dengan 

ukuran yang cukup standar. Jadi pelanggan disini tidak perlu menunggu lama 

untuk bermain. Kondisi lapangannya juga masih bagus karena masih terbilang 

baru hanya saja jaring-jaring disini memang sering putus. 
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4.1.3.1 Perencanaan (Planning) 

Bhayangkara Futsal telah melakukan perencanaan yang terdiri dari lima 

sub indikator yaitu tujuan, strategi, sasaran, sumber daya dan pelaksana 

rencana dengan baik, yang diperkuat oleh hasil wawancara yang telah dilakukan 

peneliti mengenai perencanaan di Bhayangkara Futsal dengan narasumber 

yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Bhayangkara Futsal berdiri tahun 2012. Tujuan didirikannya fasilitas futsal  

ini yaitu keinginan pemilik untuk mengembangkan bisnis dan mengenalkan 

masyarakat tentang olahraga khususnya futsal. Agar lapangan futsal bisa 

bersaing pemilik menggunakan beberapa strategi antara lain letaknya masih 

dalam perkotaaan dan terjangkau, menyediakan fasilitas yang mencukupi 

bagi pelanggan seperti wifi, area parkir luas, tempat penyimpanan helm, 

terdapat dua lapangan. Dalam mempromosikan supaya dapat dikenal oleh 

masyarakat luas pemilik mengadakan sebuah grand opening turnamen pada 

awal peresmian, menyebarkan brosur dan iklan di radio. Sumber dana yang 

didapat untuk proses pembangunan lapangan berasal dari tabungan sendiri. 

Bentuk kegiatan (event) dari pengelola untuk menarik minat masyarakat tiap 

tahun belum ada, biasanya instansi dari luar yang mengadakan turnamen 

dengan menyewa lapangan. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Bhayangkara Futsal adalah tempat futsal yang ada di Kabupaten Wonosobo 

yang memiliki perencanaan fasilitas yang cukup baik namun masih kurang 

dengan tidak adanya tribun penonton. Masalah jaring dan perawatan rumput 

merupakan kendala yang dihadapi. Usaha yang dilakukan untuk 
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menanggulangi kendala yang ada yaitu bertindak cepat dalam memperbaiki. 

Sumber dana pemasukan berasal dari sewa lapangan futsal, penjualan air 

minum, iklan dan sponsor. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana, 

Bhayangkara Futsal sudah cukup memenuhi kebutuhan penyewa. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Setelah mengadakan penelitian di Bhayangkara Futsal, pelanggan setuju 

jika lapangan futsal dijadikan sebagai  lahan bisnis karena saat ini olahraga 

futsal sudah menjadi olahraga favorit. Pengadaan fasilitas futsal sudah lebih 

dari cukup, dilihat dari dua lapangan yang masih bagus, wifi, kamar mandi 

bersih, parkir aman dan tempat istirahat yang nyaman. Masyarakat umum 

sudah mengetahui keberadaan dari Bhayangkara Futsal karena letaknya 

yang ditengah kota dan membernya juga banyak. Pelayanan yang diberikan 

pengelola sudah maksimal dan baik. Biaya sewa gedung tidak mahal karena 

dibayar dengan sistem iuran satu tim dan harga sewanya standar sama 

dengan tempat yang lain. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah 

lengkap, disini terdapat parkir yang luas, kamar mandi, tempat duduk 

banyak. Pengadaan kegiatan (event) dari pihak pengelola masih kurang, 

perlu diperhatikan juga karena futsal banyak peminatnya. 

4.1.3.2 Pengorganisasian (Organizing) 

Bhayangkara Futsal telah melakukan pengorganisasian yang terdiri dari 

lima sub indikator yaitu penyusunan, tugas-tugas, pengembangan dan 

pemeliharaan, tanggungjawab, dan monitoring yang kurang maksimal, hal ini 

diperkuat oleh hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai 

pengorganisasian di Bhayangkara Futsal dengan narasumber yang meliputi : 
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a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Bhayangkara Futsal hanya terdiri dari pemilik dan empat karyawan, tidak 

memiliki struktur organisasi. Pemilik mempekerjakan karyawan dengan 

pembagian tugas berdasarkan 2 shift yaitu dua orang menjaga shift pagi dan 

dua orang lagi menjaga shift malam. Untuk membuat pelanggan merasa 

puas, setiap ada pertandingan besar antar klub sepak bola pemilik 

mengadakan acara nonton bareng dan antusias dari masyarakat cukup 

besar. Karyawan bertanggungjawab atas tugas masing-masing misalnya 

melayani pelanggan, mengatur jadwal bermain, membersihkan lapangan 

dan lain-lain. Pemilik turun langsung untuk berkoordinasi dengan karyawan 

dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan karena tidak memiliki 

struktur organisasi. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Keadaan sarana dan prasarana yang berada di Bhayangkara Futsal masih 

dalam keadaan baik. Pengelola disini bertugas mengurus semua fasilitas 

yang ada, mengatur jadwal latihan bagi member, membuat rekapan 

keuangan tentang keluar masuknya dana. Prosedur penyewaan 

Bhayangkara Futsal dengan sistem booking, dan membayar uang muka 

sebagai jaminan. Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana hanya dengan 

menjaga kebersihannya saja. Sistem pengelolaan dana yang ada yaitu 

pengelola selalu menyetorkan pemasukan dari lapangan futsal kepada 

pemilik dan melaporkan langsung pemasukan serta pengeluarannya.  

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Biaya sewa lapangan yang ditentukan oleh pengelola sudah sesuai standar 

dengan fasilitas yang disediakan. Fasilitas futsal di Bhayangkara Futsal 
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memadai dan sudah standar. Pengelola sangat disiplin apabila sudah 

pergantian jam latihan, pengelola akan langsung membunyikan bel pertanda 

waktu sewa sudah habis. Sarana dan prasarana serta fasilitasnya cukup 

lengkap dari P3K, bola, papan skor, kantin, tempat helm dan kebutuhan 

pelanggan lainnya sudah disediakan oleh pengelola. Pihak pengelola sudah 

melayani sesuai yang diharapkan, ramah kepada pelanggan. Untuk masalah 

pengelolaan lapangan, pengelola kurang/jarang mengajak berbicara 

(sharing).  

4.1.3.3 Penggerak (Actuating) 

Bhayangkara Futsal telah melakukan penggerak yang terdiri dari tiga sub 

indikator yaitu usaha, cara, dan motivasi dengan baik, yang diperkuat oleh hasil 

wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai penggerak di Bhayangkara 

Futsal dengan narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Memberikan motivasi dan semangat adalah usaha yang dilakukan untuk 

membuat karyawan bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tidak terlalu 

menekan karyawan ketika bekerja akan memberikan suasana yang 

menyenangkan. Dalam menggerakkan karyawan tidak dengan cara yang 

kasar tetapi tegas saat memberitahu karyawan tanpa ada kekerasan. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Dalam mengelola fasilitas di Bhayangkara Futsal, pengelola pernah 

mendapatkan komplain dari pelanggan tentang fasilitas yang disediakan oleh 

pihak pengelola antara lain kurangnya bola dan papan skor yang rusak. 

Usaha yang pernah dilakukan oleh pengelola untuk mempromosikan fasilitas 

futsal ini pada saat grand opening mengadakan turnamen. Fasilitas 
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pendukung yang ada adalah wifi area dan satu-satunya yang menyediakan 2 

lapangan di Wonosobo. Inovasi belum dilakukan untuk saat ini karena 

Bhayangkara Futsal tergolong masih baru. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Dalam melayani pelanggan, sudah ramah dan maksimal. Pengelola sudah 

tepat dalam pelayanan karena mereka selalu menyambut kedatangan 

pelanggan dan bersedia melayani pelanggan kapanpun jika diperlukan. Cara 

pelayanannya sudah bagus, sangat membantu jika mendapatkan masalah 

dalam jam bermain. 

4.1.3.4 Pengawasan (Controlling) 

Bhayangkara Futsal telah melakukan pengawasan yang terdiri dari lima 

sub indikator yaitu pemantauan, koreksi, pengamatan dan pengecekan, 

pembandingan kinerja dan perbaikan dengan baik, yang diperkuat oleh hasil 

wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai pengawasan di Bhayangkara 

Futsal dengan narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Setiap hari pemilik memantau karyawan baik langsung datang ke lapangan 

atau melalui cctv.  Menilai kinerja karyawan dilakukan dengan melihat cara 

melayani pelanggan, tata krama/kesopanan, dan keaktifan saat bekerja. 

Kinerja karyawan bisa dikatakan cukup memuaskan. Apabila terdapat 

sarana dan prasarana yang rusak, pemilik akan segera merenovasi. Target 

pelanggan di Bhayangkara Futsal cukup memenuhi target yang semula 

direncanakan. Dari pihak pemilik berusaha menyediakan fasilitas yang 

dibutuhkan para pelanggan, untuk kepuasan hanya pelanggan yang bisa 

menilai. 
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b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Dana yang diperoleh digunakan untuk membayar gaji karyawan, pembelian 

bola, minuman, air PDAM, listrik dan pajak. Dalam pengeluaran dan 

pemasukan dana memiliki laporan rutin yang nantinya akan dilaporkan 

kepada pemilik. Sebelum maupun sesudah digunakan, alat dan arena 

lapangan setiap harinya selalu dicek terlebih dahulu. Bhayangkara Futsal 

tidak memiliki cara perawatan khusus untuk peralatan dan perlengkapan, 

seperti bola kalau kempes harus dipompa, apabila terjadi kerusakan akan 

langsung diganti dengan yang baru. Minat member terhadap Bhayangkara 

Futsal cukup baik, tempat ini selalu penuh dengan penyewa jika malam hari, 

sedangkan hari Sabtu dan Minggu tidak pernah kosong. Jumlah member 

disini mencapai 48 member yang bermain setiap minggunya. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Keamanan di Bhayangkara Futsal sangat terjaga, belum pernah terjadi 

kehilangan barang milik pelanggan dan kondisi ini membuat pelanggan 

merasa nyaman tanpa memikirkan hal-hal lain diluar bermain futsal. Biaya 

sewa tidak mahal sesuai dengan fasilitas yang ada disini. Untuk sarana dan 

prasarana yang rusak misalnya jaring jika lapangan kosong pengelola 

segera memperbaiki. Pelanggan dari Bhayangkara Futsal sudah banyak 

juga tidak sulit untuk mencari lawan bertanding. Pengelola tidak akan 

langsung memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak, karena hal ini 

akan mengganggu kenyamanan pelanggan dan biasanya akan diperbaiki 

ketika lapangan dalam kondisi sepi atau kosong. Saran dari pelanggan 

Bhayangkara Futsal antara lain jumlah bola ditambah, mengadakan kegiatan 

turnamen, dan ikut memajukan olahraga futsal di Kabupaten Wonosobo. 
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4.1.4 Dieng Futsal 

Dieng Futsal merupakan salah satu fasilitas futsal yang ada di Kabupaten 

Wonosobo. Pada awalnya hanya berdiri sebuah gedung bioskop dengan nama 

Dieng Cinema, kemudian sekitar tahun 2011 pemilik  mulai membangun tempat 

futsal karena masih ada lahan kosong yang cukup luas di depan bioskop. Sejak 

saat itu terbentuklah tempat futsal dengan mengusung nama yang sama yaitu 

Dieng Futsal. Akan tetapi dalam pengelolaannya dibuat terpisah bioskop sendiri 

dan tempat futsal sendiri.  

Fasilitas futsal yang dipimpin oleh Bapak Budi ini terletak di Jalan Sruni 

No 3 Wonosobo. Bapak Budi mempercayakan pengelolaan dengan 

mempekerjakan dua karyawan, yaitu Bapak M. Zaenal dan mas Rifki Rifa’i. 

Sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang tersedia disini meliputi lapangan 

futsal, bola, papan skor, lobi, rak helm, tempat penonton lantai dari lantai 2, 

kamar mandi, ruang tunggu.  

 

Gambar 8. Lapangan Dieng Futsal 

(Sumber : Dokumentasi pribadi Lina Noviana) 

Dieng Futsal memiliki satu lapangan futsal dengan rumput sintetis 

sebagai permukaan lapangannya. Kondisi lapangan masih baik tetapi untuk 
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ukuran lapangan memang belum masuk standar. Keamanan bermain juga dijaga 

dengan memasang busa pada setiap tiang penyangga bangunan. 

 

4.1.4.1 Perencanaan (Planning) 

Dieng Futsal telah melakukan perencanaan yang terdiri dari lima sub 

indikator yaitu tujuan, strategi, sasaran, sumber daya dan pelaksana rencana 

dengan cukup, yang diperkuat oleh hasil wawancara yang telah dilakukan 

peneliti mengenai perencanaan di Dieng Futsal dengan narasumber yang 

meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Dieng Futsal berdiri kira-kira pada tahun 2011. Latar belakang dibangunnya 

tempat futsal ini yaitu pertama untuk berbisnis, yang kedua karena 

Wonosobo mempunyai curah hujan yang tinggi dan potensi yang dimiliki 

oleh para pemuda kemudian pemilik melihat peluang tersebut untuk 

membangun tempat futsal. Strategi yang digunakan belum begitu terprogram 

namun awalnya pembukaan pihak Dieng Futsal mengadakan promo main 

gratis khusus untuk pelajar selama satu minggu sebelum jam 16.00. 

Sebagian besar pelanggan adalah kalangan pelajar , cara mempromosikan 

lapangan yaitu kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Wonosobo 

melalui guru olahraga pada saat  jam olahraga berlangsung. Sumber dana 

untuk mendirikan lapangan futsal merupakan pinjaman dari Bank. Kegiatan 

(event) untuk tiap tahunnya belum terorganisasi dengan baik. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Dieng Futsal merupakan tempat futsal yang memiliki perencanaan fasilitas 

futsal yang cukup baik. Kendala yang pernah dihadapi oleh pengelola yaitu 
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adanya pelanggan yang berkelahi.  Untuk mengantisipasi kejadian tersebut 

sebelum bermain para pelanggan diberi pengertian dan sedikit nasehat. 

Sumber dana Dieng Futsal berasal dari hasil sewa lapangan.  Dalam 

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, Dieng Futsal sudah 

memenuhi sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan penyewa.  

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Setelah mengadakan penelitian di Dieng Futsal, pelanggan setuju apabila 

lapangan futsal dijadikan sebagai  lahan bisnis. Masyarakat sekarang ini 

sangat menyukai olahraga futsal sehingga peluang ini sangat menggiurkan. 

Pengadaan fasilitas futsal lumayan baik namun ukuran lapangan belum 

standar. Keberadaan dari Dieng Futsal sudah banyak diketahui masyarakat 

terlihat dari jumlah member yang sudah banyak, letaknya tidak jauh dari 

pusat kota dan aksesnya pun mudah . Pelayanan yang diberikan pengelola 

cukup maksimal, mereka ramah saat melayani pelanggan. Biaya sewa 

gedung tidak mahal, khusus untuk pelajar akan diberi diskon. Sarana dan 

prasarana yang tersedia sudah lumayan lengkap tetapi bola dan lapangan 

belum standar. Untuk kegiatan (event) di Dieng Futsal masih jarang, 

kebanyakan event dari sekolah dan instansi lain yang menyewa lapangan 

untuk mengadakan kegiatan. 

4.1.4.2 Pengorganisasian (member) 

Dieng Futsal telah melakukan pengorganisasian yang terdiri dari lima sub 

indikator yaitu penyusunan, tugas-tugas, pengembangan dan pemeliharaan, 

tanggungjawab, dan monitoring yang kurang maksimal, hal ini diperkuat oleh 

hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai pengorganisasian di 

Dieng Futsal dengan narasumber yang meliputi :  
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a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Dieng Futsal dipimpin oleh pemilik dan dikelola dua orang karyawan 

langsung setiap harinya dan tidak memilik struktur organisasi secara 

lengkap. Pembagian kerja karyawan dibagi menjadi 2 shift yaitu pagi dan 

malam sedangkan untuk tugasnya berdasarkan shift masing-masing. 

Tindakan yang dilakukan agar pelanggan tetap puas dengan melakukan 

pengecekan sarana dan prasarana serta fasilitasnya setiap minggunya rutin 

pada hari senin karena untuk hari sabtu dan minggu lapangan tidak pernah 

kosong. Tanggungjawab karyawan adalah menjaga, merawat dan 

membersihkan lapangan serta memberikan pelayanan yang baik kepada 

pelanggan. Setiap dua kali dalam satu minggu pemilik selalu mengadakan 

pertemuan dengan dua karyawannya untuk berkoordinasi. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Keadaan sarana dan prasarana di Dieng Futsal masih baik jika terdapat 

kerusakan akan langsung diganti. Karyawan di Dieng Futsal ini memiliki 

tugas merawat lapangan, mengecek semua alat/perlengkapan, membuat 

catatan setoran uang pemasukan dan pengeluaran yang nantinya disetorkan 

ke pemilik. Prosedur penyewaan lapangan harus booking terlebih dahulu 

untuk menghindari tumbukan jadwal bisa datang langsung atau melalui via 

telepon dan sms. Dieng futsal tidak memiliki prosedur khusus untuk 

pemeliharaan sarana dan prasarananya, hanya dilakukan pengecekan pagi 

dan malam setelah tutup. Sistem pengelolaan dana yaitu dimulai dengan 

merekap pengeluaran dan pemasukan dalam bentuk buku laporan. 
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c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Biaya sewa yang ditentukan oleh pengelola sesuai standar namun terdapat 

harga khusus bagi pelajar. Fasilitas futsal di Dieng Futsal kurang standar, 

jika dilihat dari ukuran lapangan dan bola yang belum memenuhi standar. 

Jam pergantian berlatih masih kurang disiplin, pengelola akan menunggu 5-

10 menit apabila pelanggan belum datang. Sarana dan prasarana kurang 

memadai misalnya saja bola dan lapangan belum standar, sedangkan 

fasilitasnya cukup lengkap. Pihak pengelola sudah melayani dengan 

maksimal dan sangat ramah sesuai yang diharapkan. Pengelola cukup 

sering melakukan sharing kepada pelanggannya, terlebih jika ada pelanggan 

yang memberikan masukan. 

4.1.4.3 Penggerak (Actuating) 

Dieng Futsal telah melakukan penggerak yang terdiri dari tiga sub 

indikator yaitu usaha, cara, dan motivasi dengan cukup, yang diperkuat oleh 

hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai penggerak di Dieng 

Futsal dengan narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Usaha pemilik selalu menanamkan kedisiplinan serta memberikan contoh 

yang baik dalam bekerja karena berawal dari pemimpin yang baik maka 

karyawan akan merasa nyaman sehingga karyawan bisa bekerja sesuai 

yang diharapkan. Karyawan sudah mempunyai tugas masing-masing dan 

sudah saling percaya satu sama lain, pemilik tidak perlu mengatur kembali 

dan karyawan akan bekerja dengan suasana yang menyenangkan. Cara 

kasar (otoriter) diperlukan dalam menggerakkan karyawan akan tetapi tidak 

setiap saat melakukannya. 
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b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Dalam mengelola usaha, pengelola pernah mendapatkan komplain dari para 

member yaitu tentang waktu yang mundur dari jam pemesanan, sebab disini 

tidak begitu tepat saaat pergatian jam latihan. Pengelola akan menunggu 5-

10 menit jika ada pelanggan yang terlambat datang dari jam pemesanan 

sebelumnya. Hal ini tentu saja akan memakan waktu jam-jam latihan 

beikutnya. Usaha yang pernah dilakukan oleh pengelola untuk 

mempromosikan Dieng Futsal  dengan memasang banner. Fasilitas 

pendukung yang disediakan antara lain parkir, kamar mandi/toilet, ruang 

tunggu dilengkapi televisi, tempat menonton di lantai 2 dan loker untuk 

menyimpan helm. Inovasi yang dilakukan setiap tahunnya belum ada. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Dalam melayani pelanggan, pengelola sangat ramah dan maksimal. 

Pengelola sudah sangat tepat saat memberikan pelayanan terhadap 

pelanggan. Cara untuk melayani juga cukup baik, ramah, dan maksimal 

sehingga pelanggan merasa nyaman saat bermain futsal.  

4.1.4.4 Pengawasan (Controlling) 

Dieng Futsal telah melakukan pengawasan yang terdiri dari lima sub 

indikator yaitu pemantauan, koreksi, pengamatan dan pengecekan, 

pembandingan kinerja dan perbaikan dengan cukup, yang diperkuat oleh hasil 

wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai pengawasan di Dieng Futsal 

dengan narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Dalam satu minggu minimal 2 kali pemilik memantau karyawan. Hasil dari 

penyewaan lapangan dan melihat kepuasan pelanggan menjadi tolok ukur 
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pemilik menilai kinerja karyawan. Kinerja karyawan di Dieng Futsal sampai 

saat ini sudah memuaskan. Apabila ada sarana dan prasarana yang rusak, 

pemilik segera membenahi karena menyangkut fasilitas jika tidak dibenahi 

akan mengurangi kenyamanan pelanggan. Target pelanggan di Dieng Futsal 

di tahun 2015 sedikit berkurang. Hal ini disebabkan oleh kebijakan 

pemerintah tentang lima hari sekolah dan jam pulang sekolah menjadi sore 

sebab pelanggan paling banyak dari pelajar yang biasanya bermain antara 

jam 14.00-17.00 sekarang mengalami penurunan. Sejak awal berdirinya, 

Dieng Futsal berusaha memberikan fasilitas yang memadai untuk 

pelanggannya akan tetapi untuk kepuasan yang bisa menilai adalah dari 

pelanggan sendiri. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Pemasukan dana yang ada di Dieng Futsal digunakan untuk keperluan 

membayar listrik dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Setiap 

pemasukan dan pengeluaran dana yang digunakan untuk fasilitas futsal 

selalu memiliki laporan yang nantinya akan diperiksa oleh pemilik. Sebelum 

maupun sesudah digunakan, alat dan arena lapangan futsal selalu dicek 

terlebih dahulu. Dilihat jumlah bola, bagaimana keadaannya apabila terjadi 

kerusakan bisa langsung dibenahi. Dieng Futsal tidak memiliki cara 

perawatan khusus untuk peralatan yang ada. Hanya sekedar dicek saja, dan 

pembersihan rumput sintetis. Peminat Dieng Futsal cukup baik terdapat 31 

member yang bermain setiap minggu, sedikit mengalami penurunan di tahun 

2015 ini. 
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c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Untuk keamanan dalam bermain misalnya tiang penyangga sudah dilengkapi 

busa pelindung, sedangkan kenyamanan pengelola sudah menyediakan 

loker helm yang terpantau oleh cctv jadi tidak lagi perlu mengkhawatirkan 

sesuatu diluar lapangan. Biaya sewa untuk di Wonosobo tidak mahal sesuai 

dengan fasilitas yang disediakan. Pengelola langsung membenahi sekiranya 

terdapat sarana dan prasarana yang rusak. Pelanggan di Dieng Futsal 

lumayan banyak dan tidak sulit mencari lawan bertanding. Jika ada sarana 

dan prasarana yang rusak pihak pengelola akan segera memperbaiki, 

pernah ada bola yang pecah langsung diganti. Saran perbaikan untuk Dieng 

Futsal supaya memperlebar ukuran lapangan sesuai standar dan 

menambahkan jumlah lapangan serta tempat pemain/bench. 

 

4.1.5 Bumi Wulung Futsal 

 Bumi Wulung Futsal merupakan fasilitas futsal yang tergolong masih baru 

di Kabupaten Wonosobo. Letaknya berada di Jalan Kertek-Selomerto KM 5 

Wonosobo, merupakan jalan alternatif yang berada diantara Kecamatan Kertek 

dengan Kecamatan Selomerto dan jauh dari pusat kota. Hal ini tidak mengurangi 

niat dari pemilik untuk membuka usaha tempat futsal ini. Selain tempat futsal di 

Bumi Wulung terdapat sebuah sanggar senam aerobik, namun untuk 

pengelolaan dibuat terpisah.  

Bapak Hartana Wijaya adalah pemilik dari Bumi Wulung Futsal dan 

memberikan kepercayaan pengelolaan tempat futsal ini dengan mempekerjakan 

seorang karyawan yang bernama Wahyono. Sarana prasarana yang tersedia 

seperti ukuran lapangannya, bola, papan skor, dan sudah dilengkapi fasilitas 
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pendukung lainnya meliputi kantin, kamar mandi, tempat ibadah, parkir luas 

gratis dan kursi  penonton.  

 

Gambar 9. Kondisi lapangan saat ada pelanggan 

(Sumber : Dokumentasi pribadi Lina Noviana) 

Bumi Wulung Futsal memiliki satu lapangan rumput sintetis dengan 

ukuran sudah mencukupi standar.  Kondisi lapangan masih bagus dan terjaga 

sekali keamanan bermain untuk para pelanggannya. Disini juga satu-satunya 

tempat futsal yang menyediakan penyewaan sepatu futsal. 

Di tahun 2015 ini Bumi Wulung Futsal mengalami sedikit penurunan 

pelanggan yang disebabkan oleh kemungkinan beberapa faktor antara lain harga 

jual rupiah terhadap dolar melemah, letaknya yang kurang strategis, dan kondisi 

jalan menuju Bumi Wulung Futsal rusak parah dan sedang dalam masa 

perbaikan. 
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Gambar 10. Kondisi jalan yang rusak 

(Sumber : Dokumentasi pribadi Lina Noviana) 

 

4.1.5.1 Perencanaan (Planning) 

Bumi Wulung Futsal telah melakukan perencanaan yang terdiri dari lima 

sub indikator yaitu tujuan, strategi, sasaran, sumber daya dan pelaksana 

rencana dengan cukup, yang diperkuat oleh hasil wawancara yang telah 

dilakukan peneliti mengenai perencanaan di Bumi Wulung Futsal dengan 

narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Bumi Wulung Futsal resmi berdiri pada tahun 2013. Latar belakang 

dibangunnya fasilitas futsal ini bertujuan untuk mendapatkan pemasukan 

dan meramaikan olahraga futsal di Wonosobo. Di Bumi Wulung tidak 

memiliki strategi yang khusus, untuk dapat bersaing dengan tempat futsal 

yang lain hanya menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang 

diperlukan oleh pelanggan. Usaha mempromosikan lapangan yang pernah 

dilakukan melalui pembagian brosur dan promo 10 kali main akan 

mendapatkan gratis 1 jam bermain dengan catatan membawa bukti kuitansi 
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bermain. Sumber dana untuk mendirikan lapangan futsal berasal dari 

tabungan pemilik dan pinjaman bank. Pengadaan kegiatan (event) jarang 

dilakukan, belum ada untuk saat ini. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Bumi Wulung Futsal merupakan lapangan futsal yang sudah memiliki 

perencanaan fasilitas yang cukup baik. Kendala yang pernah dihadapi yaitu 

perawatan lapangan dan bola yang kempes. Kendala yang dihadapi masih 

bisa ditanggulangi, seperti perawatan lapangan dibersihkan dari kotoran 

yang masuk dan jika bola kempes bisa dipompa. Sumber dana yang 

diperoleh Bumi Wulung Futsal berasal dari hasil sewa lapangan, penjualan 

minuman dan sewa sepatu. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan 

prasarana, Bumi Wulung Futsal sudah menyediakan  semua sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan penyewa.  

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Pelanggan disini banyak yang setuju jika lapangan futsal dijadikan sebagai  

lahan bisnis karena peminat olahraga futsal sangat banyak baik dari 

kalangan remaja hingga dewasa.  Sehingga mendirikan lapangan futsal akan 

menarik banyak keuntungan bagi pemiliknya. Pengadaan fasilitas futsal 

cukup memadai namun perawatan perlu dijaga. Keberadaan dari Bumi 

Wulung Futsal cukup diketahui oleh masyarakat luas. Pelayanan cukup 

maksimal dan pengelola disini ramah saat memberikan pelayanan. Sewa 

gedung tidak terlalu mahal sebab membayarnya secara berkelompok satu 

tim. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup lengkap sesuai dengan 

kebutuhan. Kegiatan (event) di Bumi Wulung Futsal belum ada, padahal 
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secara tidak langsung kegiatan seperti ini akan membantu pengenalan 

kepada masyarakat luas dari berbagai kota. 

4.1.5.2 Pengorganisasian (Planning) 

Bumi Wulung Futsal telah melakukan pengorganisasian yang terdiri dari 

lima sub indikator yaitu penyusunan, tugas-tugas, pengembangan dan 

pemeliharaan, tanggungjawab, dan monitoring yang masih kurang , hal ini 

diperkuat oleh hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai 

pengorganisasian di Bumi Wulung Futsal dengan narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Bumi Wulung Futsal tidak memiliki struktur organisasi, hanya ada pemilik 

dan seorang karyawan. Pembagian tugas karyawan tidak ada karena hanya 

terdapat satu karyawan dan tugasnya menjaga kebersihan, merawat serta 

memelihara lapangan. Untuk menjaga kepuasan pelanggan adalah dengan 

berusaha meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas sesuai 

kebutuhan pelanggan. Karyawan memiliki tanggungjawab atas tugasnya. 

Bumi Wulung Futsal tidak memiliki organisasi, jadi pemilik turun langsung 

membicarakan bersama karyawan tentang keadaan dan kendala yang ada 

di lapangan futsal. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Bumi Wulung Futsal merupakan lapangan futsal yang memiliki sarana dan 

prasarana yang masih baik. Karyawan di Bumi Wulung Futsal memiliki tugas 

untuk menjaga, merawat, mengelola lapangan, mencatat pemasukan dan 

pengeluaran dana, dan mencatat jadwal sewa lapangan. Prosedur 

penyewaan lapangan di Bumi Wulung Futsal menggunakan sistem booking. 

Bisa via telepon maupun datang langsung ke Bumi Wulung Futsal. Sarana 
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dan prasarana yang ada di Bumi Wulung Futsal tidak memerlukan 

pemeliharaan khusus. Hanya perlu dicek terlebih dahulu sebelum digunakan. 

Pengelolaan dana  di Bumi Wulung Futsal yaitu dengan merekap 

pemasukan dan pengeluaran ke dalam pembukuan, yang kemudian 

disetorkan ke pemilik. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Biaya sewa yang sesuai dengan standar dengan tempat futsal yang lain. 

Fasilitas futsal disini cukup standar, ukuran lapangan luas. Pada saat 

pergantian jam berlatih, pengelola sangat disiplin. Sarana dan prasarana 

serta fasilitasnya sudah cukup lengkap dan masih dalam keadaan baik. 

Pelayanan yang diberikan oleh pengelola terhadap pelanggan sesuai yang 

diharapkan. Pengelola jarang mengajak berbicara kepada pelanggannya 

mengenai pengadaan fasilitas yang ada. 

4.1.5.3 Penggerak (Actuating) 

Bumi Wulung Futsal telah melakukan penggerak yang terdiri dari tiga sub 

indikator yaitu usaha, cara, dan motivasi dengan cukup, yang diperkuat oleh 

hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai penggerak di Bumi 

Wulung Futsal dengan narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Pemilik memberikan motivasi agar karyawan bisa bekerja sesuai yang 

diharapkan. Untuk membuat karyawan nyaman dan senang saat bekerja  

yaitu tidak terlalu menekan kinerja karyawan sehingga tidak timbul rasa takut 

terhadap atasan. Dalam menggerakkan karyawan, pemilik lebih 

menekankan kedisiplinan, tegas tetapi tidak kasar. 
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b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Dalam mengelola Bumi Wulung Futsal sesekali mendapatkan komplain dari 

para member mengenai fasilitas lapangan futsal yang ada. Pengelola disini 

pernah mempromosikan fasilitas yang ada melalui brosur yang dibagikan ke 

masyarakat sekitar. Fasilitas pendukung yang ada di Bumi Wulung Futsal 

antara lain lapangan cukup luas, tempat ibadah, kamar mandi/toilet, area 

parkir yang aman dan penerangan yang baik. Inovasi yang dilakukan Bumi 

Wulung Futsal setiap tahunnya belum ada. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Dalam melayani pelanggan sudah cukup ramah dan maksimal. Cara yang 

digunakan pengelola untuk melayani pelanggan sudah tepat sehingga 

tercipta rasa nyaman ketika bermain. 

4.1.5.4 Pengawasan (Controlling) 

Bumi Wulung Futsal telah melakukan pengawasan yang terdiri dari lima 

sub indikator yaitu pemantauan, koreksi, pengamatan dan pengecekan, 

pembandingan kinerja dan perbaikan dengan cukup, yang diperkuat oleh hasil 

wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai pengawasan di Bumi Wulung 

Futsal dengan narasumber yang meliputi :  

a. Hasil wawancara dengan pemilik 

Dua kali dalam satu minggu pemilik akan datang memantau karyawan. 

Dalam menilai karyawan bisa dilihat dari cara melayani pelanggan. Kinerja 

karyawan di Bumi Wulung Futsal cukup memuaskan. Apabila sarana dan 

prasarana rusak, maka pemilik bertindak cepat untuk segera memperbaiki. 

Target pelanggan di Bumi Wulung Futsal belum mencapai jumlah target 

yang direncanakan. Fasilitas sangat berpengaruh bagi kepuasan pelanggan 
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maka dari itu di Bumi Wulung Futsal sudah menyediakan beberapa fasilitas 

pendukung lapangan futsal seperti parkir gratis dan luas, kamar mandi/toilet, 

mushola, kantin, dan penyewaan rompi maupun sepatu futsal. 

b. Hasil wawancara dengan pengelola 

Pemasukan dana yang diperoleh digunakan untuk perawatan sarana dan 

prasarana, pembayaran listrik, gaji karyawan dan selebihnya disetorkan 

kepada pemilik. Setiap pemasukan dan pengeluaran dana yang 

berhubungan fasilitas futsal selalu memiliki laporan untuk dicek oleh pemilik. 

Sebelum maupun sesudah digunakan, arena dan lapangan futsal selalu 

dicek terlebih dahulu. Dengan mengecek kelengkapan dan keadaan sarana 

dan prasarananya, apakah ada kerusakan atau tidak. Cara perawatan 

khusus untuk perlengkapan di Bumi Wulung Futsal tidak ada, hanya dicek 

saja bagaimana keadaannya, membutuhkan perbaikan atau tidak. Peminat 

Bumi Wulung Futsal akhir-akhir ini mengalami penurunan. 

c. Hasil wawancara dengan pelanggan (member) 

Untuk keamanan dan kenyamanan di Bumi Wulung Futsal cukup aman dan 

nyaman. Biaya sewa tidak mahal dan cukup standar untuk wilayah 

Kabupaten Wonosobo. Pengelola akan segera memperbaiki sarana dan 

prasarana yang rusak. Pelanggan dari Bumi Wulung Futsal lumayan banyak 

sehingga tidak sulit untuk mendapatkan lawan bertanding. Perbaikan akan 

dilakukan segera oleh pengelola apabila terjadi kerusakan sarana dan 

prasarana. Saran perbaikan untuk Bumi Wulung Futsal adalah bola yang 

tidak layak pakai dan papan skor yang sering rusak sebaiknya diganti, 

perawatan persewaan sepatu juga perlu diperhatikan. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Perencanaan (Planning) 

a. Samba Futsal 

Samba Futsal merupakan fasilitas lapangan futsal yang sudah cukup 

lama sejak berdirinya yaitu tahun 2008, usianya sekitar 7  tahun hingga penelitian 

ini dilakukan. Latar belakang dan tujuan dibangunnya Samba Futsal yaitu selain 

untuk berbisnis juga untuk memfasilitasi para penggemar olahraga futsal di 

Kabupaten Wonosobo. Mengutamakan fasilitas yang memadai dan buka sampai 

jam 00.00 menjadi modal agar Samba Futsal dapat bersaing dengan lapangan 

yang lain. Pengadaan kegiatan (event) yang diadakan oleh pemilik dan pengelola 

masih kurang. 

Perencanaan fasilitas yang disediakan di Samba futsal sudah cukup baik 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kendala yang pernah terjadi sepeti 

pelanggan yang berkelahi di dalam lapangan dan ada penyewa lapangan yang 

sudah memesan/booking lapangan tetapi tidak datang bisa ditanggulangi dengan 

memberikan pengertian sebelum bermain serta memberikan peringatan bagi 

mereka yang tetap melanggar. Sumber dana fasilitas futsal yang ada berasal dari 

sewa lapangan, peminjaman rompi, penjualan di kantin, baju jersey, dan sepatu 

futsal. Sarana dan prasarana di Samba futsal sudah cukup baik dalam memenuhi 

kebutuhan penyewa tetapi untuk ukuran lapangan belum standar dan beberapa 

dari pelanggan ada yang komplain. 

 

b. Allure Futsal 

Allure Futsal didirikan sejak lima tahun yang lalu. Latar belakang tujuan 

dibangunnya Allure Futsal yaitu untuk meramaikan olahraga futsal di Wonosobo. 
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Usaha agar bisa bersaing dengan lapangan yang lain adalah pengadaan fasilitas 

yang layak, nyaman, dan bagus. Pengadaan kegiatan (event) yang diadakan 

oleh pihak Allure Futsal masih kurang. 

Perencanaan fasilitas yang disediakan di Allure Futsal sudah baik sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan tetapi perlu ditingkatkan. Kendala yang pernah 

ada dari segi jadwal latihan  terjadi tumbukan jadwal dapat disikapi dengan 

meningkatkan komunikasi antara karyawan dan pembuatan pembukuan jadwal 

latihan. Sumber dana lapangan futsal yang ada berasal dari sewa lapangan,  dan 

penjualan minuman di kantin. Sarana dan prasarana di Allure Futsal sudah cukup 

baik hanya perlu ditingkatkan penambahan jumlah lapangan dan ukuran 

lapangan diperluas. 

 

c. Bhayangkara Futsal 

Bhayangkara Futsal didirikan sejak tahun 2012. Latar belakang dan 

tujuan didirikannya Bhayangkara Futsal hampir sama, yaitu keinginan pemilik 

untuk mengembangkan bisnis dan mengenalkan masyarakat tentang olahraga 

khususnya futsal. Dengan mengutamakan letaknya yang strategis, menyediakan 

fasilitas yang mencukupi bagi pelanggan seperti wifi, area parkir luas, tempat 

penyimpanan helm, terdapat dua lapangan merupakan usaha yang dilakukan 

agar Bhayangkara Futsal dapat bersaing dengan lapangan yang lain. Pengadaan 

kegiatan (event) yang diadakan oleh pemilik dan pengelola masih kurang, belum 

rutin dilakukan setip tahunnya. 

Perencanaan fasilitas yang disediakan di Bhayangkara Futsal cukup baik 

namun masih kurang dengan tidak adanya tribun penonton. Masalah jaring dan 

perawatan rumput merupakan kendala yang dihadapi. Untuk itu pengelola segera 
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bertindak cepat dalam memperbaiki dan menutupi kekurangan yang ada. 

Sumber dana tempat futsal yang ada berasal dari sewa lapangan futsal, 

penjualan air minum, iklan dan sponsor. Sarana dan prasarana di Bhayangkara 

Futsal sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan penyewa, hanya saja 

jumlah bola perlu ditambah karena ada dua lapangan futsal. 

 

d. Dieng Futsal 

Dieng Futsal didirikan sejak empat tahun yang lalu. Tujuan dan latar 

beakang dibangunnya Dieng Futsal pertama untuk berbisnis, yang kedua karena 

Wonosobo mempunyai curah hujan yang tinggi dan potensi yang dimiliki oleh 

para pemuda kemudian pemilik melihat peluang tersebut untuk membangun 

tempat futsal. Dieng Futsal tidak memilki strategi yang terprogram untuk 

membuat fasilitas lapangan futsal ini bisa bersaing dengan lapangan yang lain. 

Akan tetapi pada awal pembukaan tempat pihak pengelola mengadakan promo 

main gratis khusus untuk pelajar selama satu minggu sebelum jam 16.00. 

Kegiatan (event) dari pengelola masih jarang, kebanyakan penyelenggara 

berasal dari luar yang menyewa tempat di Dieng Futsal. 

Perencanaan fasilitas futsal di Dieng Futsal sudah baik, berusaha agar 

memenuhi kebutuhan penyewa. Perkelahian saat bermain merupakan kendala 

yang sering terjadi di Dieng Futsal dan untuk mensikapinya pengelola 

memberikan peringatan serta pengertian kepada pelanggan. Sumber dana 

tempat futsal yang ada berasal dari pemilik dan sewa lapangan futsal. Sarana 

dan prasarana di Dieng Futsal masih kurang, sebab masih ada komplen dari 

pelanggan mengenai kelayakan bola dan ukuran lapangan yang belum standar. 
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e. Bumi Wulung Futsal  

Bumi Wulung Futsal berdiri pada tahun 2013. Latar belakang 

dibangunnya tempat futsal ini hampir sama dengan tempat futsal lain yaitu 

bertujuan untuk mendapatkan pemasukan dan meramaikan olahraga futsal di 

Wonosobo. Bumi Wulung tidak memiliki strategi yang khusus, untuk dapat 

bersaing dengan tempat futsal yang lain hanya menyediakan sarana dan 

prasarana serta fasilitas yang diperlukan oleh pelanggan.  Kegiatan (event) di 

Bumi Wulung Futsal masih sangat kurang, belum ada rencana pengadaan 

kegiatan. 

Bumi Wulung Futsal merupakan lapangan futsal yang sudah  memiliki 

perencanaan fasilitas yang cukup baik. Kendala yang dihadapi masih bisa 

ditanggulangi, misalnya perawatan lapangan dibersihkan dari kotoran yang 

masuk dan jika bola kempes bisa langsung dipompa. Sumber dana fasilitas 

lapangan futsal yang ada berasal dari hasil sewa lapangan, penjualan minuman 

dan sewa sepatu. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah baik sesuai 

kebutuhan penyewa. 

 

4.2.2 Pengorganisasian (Organizing) 

a. Samba Futsal  

Samba Futsal tidak memiliki struktur organisasi karena dipimpin langsung 

oleh pemilik dan dua karyawan untuk mengelola lapangan. Para karyawan 

bertanggungjawab pada shiftnya masing –masing yang terbagi menjadi 3 kali 

dalam satu hari untuk menjaga, memelihara dan membersihkan lapangan. Selain 

itu pemilik turun langsung memberikan arahan kepada karyawan untuk 

menciptakan koordinasi. 
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Tugas pengelola Samba Futsal adalah menjaga kebersihan lapangan, 

menerima bookingan lapangan, mengatur skor ketika ada pelanggan yang main, 

menunggu kantin, dan membuat laporan keuangan. Prosedur penggunaan atau 

penyewaan lapangan futsal bisa dilakukan dengan booking/memesan lapangan. 

Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada tidak memiliki cara yang 

khusus. Sistem pengelolaan dana di Samba futsal hanya berdasarkan pada 

pengelolaan perseorangan dengan membuat laporan keuangan dan 

mengumpulkan ke pemilik setiap pagi. 

Biaya sewa yang ditentukan cukup terjangkau, ukuran lapangan masih 

terlalu kecil dan jarak lapangan dengan tiang-tiang penyangga atap terlalu dekat 

sehingga mengganggu ketika bermain juga berbahaya bagi keselamatan 

pelanggan. Pada saat pergantian jam berlatih, pengelola sangat disiplin ketika 

tanda bel berbunyi para pelanggan sudah harus keluar dari dalam lapangan.  

 

b. Allure Futsal 

Allure Futsal belum memiliki struktur organisasi. Dipimpin oleh pemilik 

yang mempekerjakan dua orang karyawan saja. Para karyawan 

bertanggungjawab pada tugasnya masing –masing. Pemilik menggunakan 

sistem saling overhandell sesama partner kerja untuk menciptakan koordinasi.  

Karyawan yang mengelola Allure Futsal memiliki tugas menyiapkan 

jadwal, menjaga kebersihan lapangan, memberikan informasi penting kepada 

pelanggan, dan mengelola lebih baik lagi supaya ramai pelanggan. Prosedur 

penggunaan atau penyewaan lapangan futsal bisa dilakukan dengan dua cara, 

yang pertama member dan yang kedua dengan bookingan/memesan lapangan di 

jam yang kosong. Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada untuk 
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lapangan dibersihkan setiap hari dan pengecekan dilakukan dua hari sekali. 

Sistem pengelolaan dana di Allure Futsal adalah dalam bentuk pembukuan. 

Biaya sewa yang ditentukan oleh pengelola sesuai standar dengan fasilitas yang 

telah disediakan. Fasilitas futsal di Allure Futsal kurang standar, bisa dilihat dari 

ukuran lapangan yang belum memenuhi standar. Pada saat pergantian jam 

berlatih, pengelola sangat disiplin karena memang menyangkut waktu. 

 

c. Bhayangkara Futsal 

Bhayangkara Futsal tidak memiliki struktur organisasi, hanya terdiri dari 

pemilik dan dua karyawan yang bekerja dalam mengelola lapangan. Karyawan 

bertanggungjawab atas tugas masing-masing. Dalam melakukan koordinasi 

dengan karyawan-karyawannya, pemilik turun langsung untuk berkoordinasi 

dengan karyawan dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan. 

 Pengelola di Bhayangkara Futsal bertugas mengurus semua fasilitas 

yang ada, mengatur jadwal latihan bagi member, membuat rekapan keuangan 

tentang keluar masuknya dana. Prosedur penyewaan menggunakan sistem 

booking, dan membayar uang muka sebagai jaminan. Dalam pemeliharaan 

sarana dan prasarana dengan menjaga kebersihannya saja. Sistem pengelolaan 

dana yang ada yaitu pengelola selalu menyetorkan pemasukan dari lapangan 

futsal kepada pemilik dan melaporkan langsung pemasukan serta 

pengeluarannya. Biaya sewa lapangan sudah sesuai standar dengan fasilitas 

yang disediakan. Fasilitas futsal di Bhayangkara Futsal memadai dan sudah 

standar. Termasuk dalam pergantian jam latihan pun, pengelola di Bhayangkara 

Futsal  sangat disiplin waktu. 
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d. Dieng Futsal 

Dieng Futsal dipimpin oleh pemilik dan dikelola dua orang karyawan 

langsung setiap harinya dan tidak memilik struktur organisasi secara lengkap. 

Tanggungjawab karyawan adalah bekerja atas tugas yang telah diberikan. 

Pemilik mengadakan pertemuan dengan dua karyawannya untuk menjalin 

koordinasi setiap dua kali dalam satu minggu.  

Karyawan di Dieng Futsal ini memiliki tugas merawat lapangan, 

mengecek semua alat/perlengkapan, membuat catatan setoran uang pemasukan 

dan pengeluaran yang nantinya disetorkan ke pemilik. Prosedur penyewaan 

lapangan harus booking terlebih dahulu untuk menghindari tumbukan jadwal. 

Dieng futsal tidak memiliki prosedur khusus untuk pemeliharaan sarana dan 

prasarananya, hanya dilakukan pengecekan pagi dan malam setelah tutup. 

Sistem pengelolaan dana yaitu dimulai dengan merekap pengeluaran dan 

pemasukan dalam bentuk buku laporan.  

Biaya sewa lapangan sesuai standar dan terdapat harga khusus bagi 

pelajar. Fasilitas lapangan futsal di Dieng Futsal kurang standar, jika dilihat dari 

ukuran lapangan dan bola yang belum memenuhi standar. Jam pergantian 

berlatih masih kurang disiplin, pengelola memberikan waktu 5-10 menit kepada 

pelanggan yang terlambat datang. 

 

e. Bumi Wulung Futsal 

Bumi Wulung Futsal tidak memiliki struktur organisasi untuk mengelola 

fasilitas lapangan futsal yang ada. Karyawan memiliki tanggungjawab penuh atas 

tugasnya. Bumi Wulung Futsal tidak memiliki organisasi, sehingga pemilik akan 
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langsung membicarakan bersama karyawan tentang keadaan dan kendala yang 

ada di lapangan futsal. 

Karyawan di Bumi Wulung Futsal memiliki tugas untuk menjaga, 

merawat, mengelola lapangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran dana, dan 

mencatat jadwal sewa lapangan. Prosedur penyewaan lapangan di Bumi Wulung 

Futsal menggunakan sistem booking. Sarana dan prasarana yang ada di Bumi 

Wulung Futsal tidak memerlukan pemeliharaan khusus. Hanya perlu dicek 

terlebih dahulu sebelum digunakan. Pengelolaan dana  di Bumi Wulung Futsal 

yaitu dengan merekap pemasukan dan pengeluaran ke dalam pembukuan, yang 

kemudian disetorkan ke pemilik. 

Biaya sewa yang ditetapkan terjangkau, sesuai standar. Fasilitas futsal 

disini cukup standar, ukuran lapangan luas. Pada saat pergantian jam berlatih, 

pengelola sangat disiplin. Sarana dan prasarana serta fasilitasnya sudah cukup 

lengkap dan masih dalam keadaan baik. 

 

4.2.3 Penggerak (Actuating) 

a. Samba Futsal 

Dalam menggerakkan karyawan, pemilik selalu menanamkan rasa 

tanggung jawab kepada setiap karyawan karena tanggung jawab pada pekerjaan 

akan menciptakan target pada usaha yang dijalankan, mengedepankan asas 

kekeluargaan dan menjaga keharmonisan dengan karyawan merupakan modal 

penting di Samba Futsal.  

Samba Futsal sesekali mendapat komplain dari member tentang fasilitas 

yang tersedia seperti rumput yang sudah mulai tipis. Cara mempromosikan 

fasilitas futsal disini tergolong sederhana, pengelola hanya menginformasikan 
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kepada tetangga dan teman-teman dari mulut ke mulut serta menyebar brosur. 

Fasilitas pendukung yang disediakan oleh pengelola yaitu free hotspot. Inovasi 

selalu ada di tiap tahunnya sebagai contoh tribun barat yang tahun kemarin baru 

dibangun akan diperbaiki lagi dan dibuat seperti tribun stadion. Pelayanan yang 

diberikan oleh pihak pengelola Samba Futsal sudah baik. 

 

b. Allure Futsal 

Dalam menggerakkan karyawan, pemilik langsung memerintahkan 

karyawannya untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing, menekankan 

kedisiplinan namun tetap ramah. Selain itu pemilik juga menggunakan cara yang 

halus akan tetapi tegas dalam setiap perintah.  

Allure Futsal ini, pernah mendapatkan komplain dari member seperti bola 

yang sering bocor. Usaha pengelola untuk mempromosikan fasilitas futsal 

melalui sosial media dan menyebarkan brosur.  Fasilitas pendukung yang 

disediakan oleh pengelola antara lain food court, tempat ibadah, toilet, kamar 

ganti, area parkir, pencahayaan, dan kantin. Inovasi dalam setiap tahunnya pasti 

ada seperti yang telah terealisasi tahun ini yaitu mengganti lapangan rumput 

sintetis dengan V-sport. Pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola Allure 

Futsal saat ini sudah baik. 

 

c. Bhayangkaya Futsal 

Untuk menggerakkan karyawan pemilik tidak menggunakan cara yang 

kasar tetapi memberi ketegasan dalam setiap perintah, memberikan semangat 

motivasi dan tidak terlalu menekan karyawan saat bekerja. Dalam mengelola 

fasilitas di Bhayangkara Futsal, pengelola pernah mendapatkan komplain dari 
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pelanggan yaitu kurangnya bola dan papan skor yang rusak. Usaha pengelola 

untuk mempromosikan fasilitas lapangan futsal ini dengan mengadakan grand 

opening turnamen pada awal peresmian, menyebarkan brosur dan iklan di radio. 

Fasilitas pendukung yang ada adalah wifi area dan satu-satunya yang 

menyediakan 2 lapangan di Kabupaten Wonosobo. Inovasi belum dilakukan 

untuk saat ini karena Bhayangkara Futsal tergolong masih baru. Pelayanan yang 

diberikan oleh pihak pengelola sampai saat ini sudah bagus, sangat membantu 

dalam masalah menentukan jam latihan. 

 

d. Dieng Futsal 

Usaha pemilik dalam menggerakkan karyawan dendan selalu 

menanamkan kedisiplinan, memberikan kepercayaan kepada karyawan 

mengenai tugas-tugas yang telah diberikan, dan terkadang cara kasar (otoriter) 

diperlukan dalam menggerakkan karyawan akan tetapi tidak setiap saat 

melakukannya. Hal ini hanya digunakan untuk memberikan peringatan pada 

karyawan apabila terjadi penyimpangan dalam bekerja. 

Dalam mengelola usaha, pengelola pernah mendapatkan komplain dari 

para member yaitu tentang waktu yang mundur dari jam pemesanan. Pengelola 

mempromosikan fasilitas Dieng Futsal dengan memasang banner. Fasilitas 

pendukung yang disediakan antara lain parkir cukup luas, kamar mandi/toilet, 

ruang tunggu dilengkapi televisi, tempat menonton di lantai 2 dan loker untuk 

menyimpan helm. Inovasi yang dilakukan setiap tahunnya belum ada. Pelayanan 

yang diberikan oleh pihak pengelola dinilai sudah baik. 
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e. Bumi Wulung Futsal 

Pemilik menggerakkan karyawan dengan cara menekankan kedisiplinan, 

tegas tetapi tidak kasar, member motivasi bekerja dan tidak terlalu menekan 

kinerja karyawan sehingga tidak timbul rasa takut terhadap atasan.  Dalam 

mengelola Bumi Wulung Futsal pernah mendapatkan komplain dari para member 

mengenai fasilitas lapngan futsal yang ada. Usaha untuk mempromosikan 

fasilitas yang ada melalui menyebar brosur. Fasilitas pendukung yang ada di 

Bumi Wulung Futsal antara lain lapangan cukup luas, tempat ibadah, kamar 

mandi/toilet, area parkir yang aman dan penerangan yang baik. Inovasi yang 

dilakukan Bumi Wulung Futsal setiap tahunnya belum ada karena tergolong 

masih baru sejak berdirinya. Pelayanan pengelola yang diberikan terhadap 

pelanggan sudah baik.  

 

4.2.4 Pengawasan (Controlling) 

a. Samba Futsal 

Pemilik Samba Futsal melakukan pemantauan setiap hari senin – sabtu 

dari jam 08.00 – 17.00. Dalam menilai karyawan digunakan beberapa cara 

antara lain mengontrol absensi masuk dan melihat dari cara karyawan saat 

bekerja apakah dia aktif / pasif, komunikatif atau tidak ketika melayani 

pelanggan. Target pelanggan di Samba Futsal sudah mencapai jumlah target 

yang direncanakan.  

Di Samba futsal keperluan dana digunakan untuk gaji karyawan, 

pembelian pulsa listrik, bohlam, isi kantin, peralatan dan perlengkapan lapangan. 

Pemasukan dan pengeluaran selalu memiliki laporan. Pengecekan alat dan 

lapangan dilakukan setiap pagi, dicek apa ada kerusakan atau tidak. Minat 
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member cukup baik karena terdapat 15 member yang bermain rutin setiap 

minggunya. Untuk keamanan dan kenyamanan di Samba Futsal sangat terjaga.  

 

b. Allure Futsal 

Pengawasan di Allure Futsal dilakukan setiap waktu atau setiap saat. 

Untuk menilai karyawan pemilik melihat dari kinerja masing-masing karyawan 

saat melayani pelanggan, pembuatan laporan keuangan sudah sesuai atau 

belum. Target pelanggan di Allure Futsal sudah mencapai jumlah target yang 

direncanakan. 

Dana yang diperoleh digunakan untuk keperluan gaji karyawan, 

membayar listrik, mengisi minuman kantin, perlengkapan dan perawatan 

lapangan. Setiap pemasukan dan pengeluaran selalu memiliki laporan. 

Pengecekan alat dan lapangan dilakukan dua hari sekali  di pagi dan malam hari. 

Perawatan perlengkapan dilakukan dengan cara sederhana jika sudah selesai 

digunakan atau tutup pengelola membersihkan lapangan, bola dibersihkan dan 

disimpan. Adanya satu lapangan yang tersedia tidak mengurangi minat member 

karena terdapat  32 member setiap minggunya. Untuk keamanan dan 

kenyamanan di Allure Futsal sangat baik. 

 

c. Bhayangkara Futsal 

Setiap hari pemilik memantau karyawan baik langsung datang ke 

lapangan atau melalui cctv.  Dalam menilai kinerja karyawan dilakukan dengan 

melihat cara melayani pelanggan, tata krama/kesopanan, dan keaktifan saat 

bekerja. Target pelanggan di Bhayangkara Futsal cukup memenuhi target yang 

semula direncanakan.  
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Dana yang diperoleh digunakan untuk membayar gaji karyawan, 

pembelian bola, minuman, air PDAM, listrik dan pajak. Dalam pengeluaran dan 

pemasukan dana memiliki laporan rutin. Sebelum maupun sesudah digunakan, 

alat dan arena lapangan setiap harinya selalu dicek terlebih dahulu. Bhayangkara 

Futsal tidak memiliki cara perawatan khusus. Minat member terhadap 

Bhayangkara Futsal cukup baik, tempat ini selalu penuh dengan penyewa jika 

malam hari, sedangkan hari Sabtu dan Minggu tidak pernah kosong. Jumlah 

member disini mencapai 48 member yang bermain setiap minggunya. Keamanan 

dan kenyamanan selalu terjaga dengan baik. 

 

d. Dieng Futsal 

Pengawasan kerja dilakukan oleh pemilik setiap satu minggu minimal 2 

kali. Tolok ukur pemilik dalam menilai kinerja karyawan berdasarkan hasil dari 

penyewaan lapangan dan melihat kepuasan pelanggan. Target pelanggan di 

Dieng Futsal di tahun 2015 mengalami penurunan. 

Pemasukan dana yang ada di Dieng Futsal digunakan untuk keperluan 

membayar listrik dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Setiap pemasukan 

dan pengeluaran dana yang digunakan untuk fasilitas lapangan futsal selalu 

memiliki laporan. Sebelum maupun sesudah digunakan, alat dan arena lapangan 

futsal selalu dicek terlebih dahulu. Dilihat jumlah bola, bagaimana keadaannya 

apabila terjadi kerusakan bisa langsung dibenahi. Dieng Futsal tidak memiliki 

cara perawatan khusus untuk peralatan yang ada. Hanya sekedar dicek saja, 

dan pembersihan rumput sintetis. Peminat Dieng Futsal cukup baik terdapat 31 

member yang bermain setiap minggu. Keamanan dan kenyamanan di Dieng 

Futsal sudah baik dan sangat terjaga. 
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e. Bumi Wulung Futsal 

Dalam mengawasi karyawan pemilik akan datang langsung ke lapangan 

dua kali dalam satu minggu. Saat menilai karyawan bisa dilihat dari cara 

melayani pelanggan. Target pelanggan di Bumi Wulung Futsal belum mencapai 

jumlah target yang direncanakan. Pemasukan dana yang diperoleh digunakan 

untuk perawatan sarana dan prasarana, pembayaran listrik, gaji karyawan dan 

selebihnya disetorkan kepada pemilik. Setiap pemasukan dan pengeluaran dana 

yang berhubungan fasilitas lapangan futsal ini selalu memiliki laporan. Sebelum 

maupun sesudah digunakan, alat dan arena lapangan futsal selalu dicek terlebih 

dahulu sebelum digunakan. Bumi Wulung Futsal tidak mempunyai cara 

perawatan yang khusus, hanya dicek saja bagaimana keadaannya, 

membutuhkan perbaikan atau tidak. Peminat Bumi Wulung Futsal akhir-akhir ini 

mengalami penurunan. Untuk keamanan dan kenyamanan di Bumi Wulung 

Futsal masih baik. 

Berdasarkan penelitian pada manajemen pengelolaan fasilitas lapangan 

futsal di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 dapat digambarkan berdasarkan 

fungsi manajemen yaitu sebagai berikut :  

1. Perencanaan (Planning)  

 Lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 memiliki 

manajemen perencanaan yang sudah cukup baik, dapat dilihat dari 

pengadaan fasilitas-fasilitas didalamnya.  

 Seluruh lapangan futsal yang ada di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 

memiliki latar belakang dan tujuan yang hampir sama, selain berbisnis, 

juga untuk membantu memajukan dan memfasilitasi olahraga di 

Kabupaten Wonosobo, khususnya cabang olahraga futsal. 
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 Lapangan futsal yang ada di Kabupaten Wonosobo menyediakan 

sarana dan prasarana yang sudah memadai, cukup lengkap dan masih 

dalam keadaan yang cukup baik meskipun terdapat beberapa tempat 

yang belum standar untuk ukuran lapangan yaitu Samba Futsal, Allure 

Futsal dan Dieng Futsal namun dapat dimanfaatkan penuh dan 

memenuhi kebutuhan penyewa lapangan. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

 Dari kelima lapangan futsal yang ada di Kabupaten Wonosobo, 

semuanya tidak memiliki struktur organisasi yang berfungsi untuk 

mengelola fasilitas lapangan futsal tersebut.  

 Semua lapangan futsal yang ada di Kabupaten Wonosobo memiliki 

laporan operasional dalam bentuk pembukuan, baik berupa catatan 

pemasukan, pengeluaran maupun jadwal bermain. 

 Pengelola lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo memiliki fungsi 

ganda. Selain mencatat bookingan, pengelola juga bertugas mengurus 

keuangan, kebersihan dan keamanan fasilitas futsal itu sendiri. 

3. Penggerak (Actuating) 

 Setiap lapangan futsal yang ada di Kabupaten Wonosobo memiliki 

komunikasi yang baik antara pemilik dengan pengelola, pengelola 

dengan pelanggan, hal ini digunakan pengelola untuk memberikan 

pelayanan yang baik. 

 Semua lapangan futsal yang ada di Kabupaten Wonosobo melakukan 

usaha promosi untuk menarik para pelanggan dengan cara menyebar 

brosur, menyiarkan melalui radio, memasang banner, atau media 

sosial lainnya.  
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4. Pengawasan (Controlling) 

 Pengawasan yang dilakukan untuk mengontrol kinerja karyawan 

dengan cara mengontrol langsung ke lapangan atau melalui cctv serta 

dari laporan operasional yang sudah dibuat oleh karyawan. 

 Setiap lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo memiliki member 

tetap, ada yang mengalami peningkatan jumlahnya namun ada juga 

yang menurun jumlah membernya seperti Samba Futsal, Dieng Futsal 

dan Bumi Wulung Futsal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang survei manajemen pengelolaan 

lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo tahun 2015, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Manajemen perencanaan lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo sudah 

cukup dalam pengadaan fasilitas-fasilitasnya, dan semua lapangan futsal 

memiliki tujuan hampir sama yaitu berbisnis serta memfasilitasi olahraga 

futsal di Kabupaten Wonosobo, namun terdapat tiga tempat yang belum 

memenuhi standar ukuran lapangan yaitu Samba Futsal, Allure Futsal 

dan Dieng Futsal.  

2. Manajemen pengorgasisasian lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo 

masih kurang , karena seluruh lapangan futsal belum memiliki struktur 

organisasi sehingga terjadi fungsi ganda terhadap tugas karyawan. 

3. Manajemen penggerak fasilitas lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo 

cukup karena komunikasi antara pemilik dengan pengelola, pengelola 

dengan pelanggan berjalan dengan baik. Selain itu kelima lapangan futsal 

juga melakukan usaha promosi guna menarik pelanggan. 

4. Manajemen pengawasan lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo sudah 

baik, karena semua pemilik selalu melakukan pemantauan baik terhadap 

kinerja karyawan maupun minat pelanggan (member). 
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Dari hasil pemaparan diatas menunjukkan bahwa manajemen 

pengelolaan lapangan futsal di Kabupaten Wonosobo tahun 2015 dikatakan 

cukup tetapi kurang maksimal karena terdapat fungsi manajemen yang belum 

berjalan dengan baik.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun beberapa saran yang 

disampaikan peneliti yaitu : 

1. Dari fungsi perencanaan, hendaknya pemilik lapangan futsal di 

Kabupaten Wonosobo lebih memperhatikan standar sarana dan 

prasarana permainan futsal sebelum mendirikan tempat futsal. Kemudian 

baru membuat fasilitas pendukung lainnya serta lebih sering mengadakan 

kegiatan (event) yang berguna untuk menarik minat pelanggan.  

2. Dari fungsi pengorganisasian, sebaiknya untuk setiap lapangan futsal di 

Kabupaten Wonosobo membentuk struktur organisasi agar manajemen 

pengelolaan tertata dengan baik. 

3. Dari fungsi penggerak untuk pemilik dan pengelola, diharapkan bisa 

mengadakan inovasi terbaru untuk meningkatkan kualitas fasilitas futsal 

yang dikelola. 

4. Dari fungsi pengawasan lebih ditingkatkan lagi terutama untuk kinerja 

karyawan agar diberikan evaluasi dan juga keamanan serta kenyamanan 

para pelanggan. 
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Lampiran 1 

 

USULAN TOPIK SKRIPSI 

 

 



102 
 

 
 

Lampiran 2 

 

SURAT PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 3 

 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 4 

SURAT KETERANGAN 

TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN 

TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN 

TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN 

TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN 

TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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Lampiran 5 

MATRIKS PENGUMPULAN DATA 

No Indikator Sub Indikator Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

wwc dok 

1 Perencanaan atau 

Planning 

a. Tujuan 

b. Strategi 

c. Sasaran 

d. Sumber daya 

e. Pelaksana 

rencana 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pemilik,  

pengelola, 

pelanggan 

(member) 

2 Pengorganisasian 

atau Organizing 

a. Penyusunan 

b. Tugas – tugas 

c. Pengembangan & 

pemeliharaan 

d. Tanggungjawab 

e. Monitoring 

(koordinasi) 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

Pemilik,  

pengelola, 

pelanggan 

(member) 

3 Penggerakan atau 

Actuating 

a. Usaha 

b. Cara (teknik dan 

metode) 

c. Motivasi  

  

  

 

  

  

  

 

  

Pemilik,  

pengelola, 

pelanggan 

(member) 

4 Pengawasan atau 

Controlling 

a. Pemantauan 

b. Koreksi 

c. Pengamatan dan 

pengecekan 

d. Pembandingan 

kinerja dengan 

standar 

e. Perbaikan  

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

 

  

Pemilik,  

pengelola, 

pelanggan 

(member) 
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Lampiran 6 

RANCANGAN INSTRUMEN PENELITIAN 

KISI – KISI DAN PEDOMAN WAWANCARA 

1a. Kisi – kisi dalam pelaksanaan wawancara untuk pemilik adalah sebagai 

berikut : 

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR PERTANYAAN 

1 Perencanaan atau 

Planning 

a. Tujuan  

b. Strategi  

c. Sasaran  

d. Sumber daya  

e. Pelaksanaan 

rencana 

a) Pada saat ini, olahraga 

futsal sangat diminati dan 

digemari oleh masyarakat 

dari anak-anak hingga 

dewasa, sehingga anda 

tertarik untuk mendirikan 

lapangan futsal. Kapan 

lapangan futsal ini didirikan 

? Apa tujuan anda dalam 

mendirikan lapangan futsal 

? 

b) Mendirikan lapangan futsal 

membutuhkan strategi agar 

pengelolaan dapat 

terlaksana baik sesuai 

rencana. Bagaimana 

strategi anda agar lapangan 
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futsal bisa bersaing dengan 

lapangan yang lain ? 

c) Dalam mendirikan lapangan 

futsal pastinya mempunyai 

sasaran yang ingin dicapai 

maksimal agar 

mendapatkan hasil yang 

memuaskan. Bagaimana 

cara mempromosikan 

lapangan futsal agar dapat 

dikenal oleh masyarakat 

luas ? 

d) Mendirikan lapangan futsal 

memerlukan berbagai 

sumber daya yang ada, 

diantaranya manusia, dana, 

peralatan dan sebagainya. 

Darimana sumber dana 

untuk mendirikan lapangan 

futsal ini ? 

e) Apa bentuk kegiatan (event) 

agar lapangan futsal bisa 

dikenal oleh masyarakat 

luas? 

2 Pengorganisasian a. Penyusunan  a) Dalam mendirikan lapangan 
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atau Organizing b. Tugas-tugas 

c. Pengembangan 

dan 

pemeliharaan 

d. Tanggung jawab  

e. Monitoring 

(koordinasi) 

futsal dibutuhkan 

penysunan, baik menyusun 

anggota, kegiatan dan lain-

lain. Bagaimana struktur 

organisasi lapangan futsal 

ini ?  

b) Mendirikan lapangan futsal 

membutuhkan karyawan. 

Apa saja pembagian 

kerja/tugas dari para 

karyawan ? 

c) Agar lapangan futsal tetap 

terjaga kualitas sarana dan 

prasarana serta 

pelayanannya dibutuhkan 

perawatan dan 

pengembangan dari segi 

sarana prasarana dan 

pemasaran. Apa tindakan 

anda terhadap sarana dan 

prasarana agar pelanggan 

bisa puas ? 

d) Dalam sebuah organisasi 

khususnya pengelolaan 

lapangan futsal, tanggung 
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jawab dari berbagai elemen 

sangat penting khususnya 

para karyawan. Apa 

tanggung jawab masing-

masing karyawan? 

e) Mendirikan lapangan futsal 

membutuhkan koordinasi 

antara supervisor, pengelola 

dan karyawan lainnya. 

Bagaimana bentuk 

koordinasi antar struktur 

organisasi? 

3 Penggerakan atau 

Actuating 

a. Usaha 

b. Cara (teknik dan 

metode) 

c. Motivasi  

a) Seorang manajer terhadap 

bawahannya harus bisa 

menjaga keharmonisan agar 

dalam bekerja para 

karyawan bisa bekerja lebih 

baik. Bagaimana usaha 

anda terhadap karyawan 

agar bisa bekerja sesuai 

yang diharapkan ? 

b) Mengarahkan karyawan 

membutuhkan cara-cara 

tertentu agar dapat bekerja 

dengan maksimal. 
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Bagaimana cara agar 

karyawan bekerja dengan 

suasana yang 

menyenangkan ? 

c) Dalam menggerakkan 

karyawan/bawahan apakah 

anda sering menggunakan 

cara yang kasar (otoriter) ?  

4 Pengawasan atau 

Controlling 

a. Pemantauan 

b. Koreksi 

c. Pengamatan 

dan 

pengecekan 

d. Pembandingan 

kinerja dengan 

standar 

e. Perbaikan  

a) Salah satu tugas dari 

manajer adaah memantau 

kinerja para karyawan. 

Berapa kali anda memantau 

karyawan pada saat bekerja 

? 

b) Bagaimana cara anda untuk 

menilai kinerja para 

karyawan ? 

c) Apakah kinerja karyawan 

sampai saat ini cukup 

memuaskan ? 

d) Jika ada sarana dan 

prasarana lapangan futsal 

yang sekiranya 

membutuhkan 

pembenahan, apakah yang 
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anda lakukan ? 

e) Mengelola lapangan futsal 

tentunya sudah mempunyai 

target di awal. Apakah 

target jumlah pelanggan 

yang semula direncanakan 

sudah tercapai ? Apakah 

dengan menyediakan 

fasilitas yang memadai para 

pelanggan sudah puas 

dengan fasilitas yang 

ditawarkan ? 

 

1b. Kisi – kisi dalam pelaksanaan wawancara untuk pengelola adalah 

sebagai berikut : 

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR PERTANYAAN 

1 Perencanaan atau 

Planning 

a. Tujuan 

b. Strategi 

c. Sasaran 

d. Sumber daya 

e. Pelaksanaan 

rencana 

a) Menurut anda apakah 

perencanaan fasilitas futsal 

disini sudah baik ? 

b) Kendala apa saja yang 

pernah dihadapi dalam 

pengelolaan fasilitas futsal 

disini ? 

c) Bagaimana usaha yang 
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dilakukan dalam mensikapi 

kendala – kendala yang 

dihadapi ? 

d) Dari mana saja sumber 

dana fasilitas ini diperoleh ? 

e) Apakah sarana dan 

prasarana yang disediakan 

disini sudah memenuhi 

kebutuhan ? 

2 Pengorganisasian 

atau Organizing 

a. Penyusunan 

b. Tugas-tugas 

c. Pengembangan 

dan 

pemeliharaan 

d. Tanggung jawab 

e. Monitoring 

(koordinasi) 

a) Bagaimana keadaan sarana 

dan prasarana yang berada 

di tempat futsal ini ? 

b) Apa saja tugas anda dalam 

mengelola fasilitas futsal 

disini ? 

c) Bagaimana prosedur 

penggunaan fasilitas futsal 

yang ada disini ? 

d) Bagaimana prosedur 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana fasilitas futsal 

yang berada disini ? 

e) Bagaimana sistem 

pengelolaan dana yang ada 

di fasilitas ini ? 
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3 Penggerakan atau 

Actuating 

a. Usaha 

b. Cara (teknik dan 

metode) 

c. Motivasi 

a) Pernahkah anda mendapat 

komplain dari member 

tentang fasilitas yang 

tersedia di tempat ini ? 

b) Apakah anda pernah 

mempromosikan fasilitas 

futsal ini ? 

c) Usaha apa saja yang anda 

lakukan untuk 

mempromosikan fasilitas 

yang tersedia disini ? 

d) Apa fasilitas pendukung 

yang tersedia di tempat ini ? 

e) Apakah ada inovasi setiap 

tahunnya terhadap fasilitas 

futsal yang anda kelola ini ? 

4 Pengawasan atau 

Controlling 

a. Pemantauan 

b. Koreksi 

c. Pengamatan 

dan pengecekan 

d. Pembandingan 

kinerja dengan 

standar 

e. Perbaikan 

a) Untuk keperluan apa saja 

dana-dana yang diperoleh 

penyewaan fasilitas futsal 

ini ? 

b) Apakah setiap pemasukan 

maupun pengeluaran dana 

yang digunakan untuk 

keperluan fasilitas futsal 

memiliki laporan ? 
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c) Apakah ada pengecekan 

alat dan arena lapangan 

futsal sebelum maupun 

sesudah digunakan ? 

d) Bagaimana cara perawatan 

perlengkapan yang 

digunakan dalam kegiatan 

futsal ? 

e) Bagaimana minat member 

dengan fasilitas yang 

disediakan di tempat ini ? 

 

1c. Kisi – kisi dalam pelaksanaan wawancara untuk pelanggan (member) 

adalah sebagai berikut : 

NO INDIKATOR SUB INDIKATOR PERTANYAAN 

1 Perencanaan atau 

Planning 

a. Tujuan  

b. Strategi  

c. Sasaran  

d. Sumber daya 

e. Pelaksanaan 

rencana 

a) Pada saat ini, olahraga 

futsal sangat digemari oleh 

masyarakat, sehingga 

banyak pengusaha 

mendirikan lapangan futsal. 

Apa anda setuju jika 

lapangan futsal dijadikan 

untuk lahan bisnis ? 

b) Bermain futsal tentunya 
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memilih lapangan yang 

fasilitasnya memadai. 

Bagaimana pendapat anda 

tentang pengadaan fasilitas 

di lapangan futsal ini ? 

c) Sebelum menentukan 

tempat untuk berlatih dan 

bermain futsal, pastinya 

anda sudah mengetahui 

dulu tempat/lokasinya 

dimana. Menurut anda 

apakah pengadaan 

lapangan futsal ini sudah 

banyak diketahui oleh 

masyarakat luas ? 

d) Bermain futsal cukup 

menghabiskan uang yang 

tidak sedikit, tentunya anda 

harus diberikan pelayanan 

yang maksimal. Apakah 

dalam bermain futsal anda 

sudah dilayani secara 

maksimal ? Apakah dengan 

membayar sewa dengan 

jumlah sekian rupiah terlalu 
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berat bagi anda ? 

Bagaimana pendapat anda 

tentang sarana dan 

prasarana di lapangan 

futsal ini ? 

e) Bagaimana pendapat anda 

tentang kegiatan (event) 

yang diadakan oleh 

pengelola lapangan futsal 

ini ?  

2 Pengorganisasian 

atau Organizing 

a. Penyusunan 

b. Tugas-tugas 

c. Pengembangan 

dan 

pemeliharaan 

d. Tanggung jawab 

e. Monitoring 

(koordinasi) 

a) Apakah biaya sewa yang 

ditetapkan di tempat ini 

sesuai dengan fasilitas 

futsal yang disewakan ? 

b) Apakah fasilitas futsal disini 

sesuai dengan standar ? 

c) Apakah pengelola disini 

disiplin waktu apabila sudah 

pergantian jam latihan ? 

d) Dalam  bermain futsal 

tentunya perlu merasa 

aman dan nyaman terkait 

dengan sarana dan 

prasarana yang disediakan 

oleh pengelola lapangan 
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futsal. Apa pendapat anda 

terhadap sarana prasarana 

serta fasilitasnya ? 

Apakah dalam 

pelayanannya, pengelola 

sudah melayani sesuai 

dengan yang anda 

harapkan ? 

e) Terkait dengan pelayanan, 

sarana prasarana, fasilitas 

dan lain-lain yang sekiranya 

itu membuat anda kurang 

nyaman bermain futsal di 

lapangan ini. Apakah anda 

sering diajak berbicara 

(sharing) dengan pengelola 

lapangan futsal ? 

3 Penggerakan atau 

Actuating 

a. Usaha 

b. Cara (teknik dan 

metode) 

c. Motivasi  

Sebagai pelanggan yang 

menginginkan pelayanan yang 

memuaskan. 

a) Apakah pengelola lapangan 

futsal melayani dengan 

ramah dan maksimal ? 

b) Apakah cara yang 

digunakan oleh pengelola 
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lapangan futsal dalam 

pelayanan sudah tepat ? 

c) Bagaimana tanggapan anda 

terhadap cara pelayanan di 

lapangan futsal ini ? 

4 Pengawasan atau 

Controlling 

a. Pemantauan 

b. Koreksi 

c. Pengamatan 

dan 

pengecekan 

d. Pembandingan 

kinerja dengan 

standar 

e. Perbaikan  

Dalam bermain futsal tentunya 

perlu merasa aman dan 

nyaman terkait sarana 

prasarana yang disediakan 

oleh pengelola lapangan futsal, 

karena biaya sewa lapangan 

tidak murah. 

a) Apakah anda pernah 

merasa dijaga keamanan 

dan kenyamanan dalam 

bermain futsal ? 

b) Apakah biaya sewa 

lapangan terlalu mahal 

menurut anda ?  

c) Jika ada sarana dan 

prasarana lapangan futsal 

yang sekiranya 

membutuhkan pembenahan 

karena itu menyangkut 

keselamatan, apakah 
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pengelola langsung 

membenahi atau 

memperbaiki ? 

d) Menurut anda apakah 

pelanggan di lapangan 

futsal ini sudah cukup 

banyak ? karena jika 

banyak, tim anda akan 

mudah untuk mencari lawan 

bertanding. 

e) Jika ada sarana dan 

prasarana yang rusak, 

apakah pengelola segera 

memperbaikinya ?  

f) Apakah anda mempunyai 

saran untuk perbaikan di 

lapangan futsal ini ? 
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Lampiran 7 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Pertanyaan untuk pemilik 

1) Pada saat ini, olahraga futsal sangat diminati dan digemari oleh masyarakat 

dari anak-anak hingga dewasa, sehingga anda tertarik untuk mendirikan 

lapangan futsal. Kapan lapangan futsal ini didirikan ?  

2) Apa tujuan anda dalam mendirikan lapangan futsal ? 

3) Mendirikan lapangan futsal membutuhkan strategi agar pengelolaan dapat 

terlaksana baik sesuai rencana. Bagaimana strategi anda agar lapangan 

futsal bisa bersaing dengan lapangan yang lain ? 

4) Dalam mendirikan lapangan futsal pastinya mempunyai sasaran yang ingin 

dicapai maksimal agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagaimana cara 

mempromosikan lapangan futsal agar dapat dikenal oleh masyarakat luas ? 

5) Mendirikan lapangan futsal memerlukan berbagai sumber daya yang ada, 

diantaranya manusia, dana, peralatan dan sebagainya. Darimana sumber 

dana untuk mendirikan lapangan futsal ini ? 

6) Apa bentuk kegiatan (event) agar lapangan futsal bisa dikenal oleh 

masyarakat luas ? 

7) Dalam mendirikan lapangan futsal dibutuhkan penysunan, baik menyusun 

anggota, kegiatan dan lain-lain. Bagaimana struktur organisasi lapangan futsal 

ini ? 

8) Mendirikan lapangan futsal membutuhkan karyawan. Apa saja pembagian 

kerja/tugas dari para karyawan ? 

9) Agar lapangan futsal tetap terjaga kualitas sarana dan prasarana serta 

pelayanannya dibutuhkan perawatan dan pengembangan dari segi sarana 

prasarana dan pemasaran. Apa tindakan anda terhadap sarana dan 

prasarana agar pelanggan bisa puas ? 

10) Dalam sebuah organisasi khususnya pengelolaan lapangan futsal, tanggung 

jawab dari berbagai elemen sangat penting khususnya para karyawan. Apa 

tanggung jawab masing-masing karyawan? 
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11) Mendirikan lapangan futsal membutuhkan koordinasi antara supervisor, 

pengelola dan karyawan lainnya. Bagaimana bentuk koordinasi antar struktur 

organisasi? 

12) Seorang manajer terhadap bawahannya harus bisa menjaga keharmonisan 

agar dalam bekerja para karyawan bisa bekerja lebih baik. Bagaimana usaha 

anda terhadap karyawan agar bisa bekerja sesuai yang diharapkan ? 

13) Mengarahkan karyawan membutuhkan cara-cara tertentu agar dapat bekerja 

dengan maksimal. Bagaimana cara agar karyawan bekerja dengan suasana 

yang menyenangkan ? 

14) Dalam menggerakkan karyawan/bawahan apakah anda sering menggunakan 

cara yang kasar (otoriter) ? 

15) Salah satu tugas dari manajer adaah memantau kinerja para karyawan. 

Berapa kali anda memantau karyawan pada saat bekerja ? 

16) Bagaimana cara anda untuk menilai kinerja para karyawan ? 

17) Apakah kinerja karyawan sampai saat ini cukup memuaskan ? 

18) Jika ada sarana dan prasarana lapangan futsal yang sekiranya membutuhkan 

pembenahan, apakah yang anda lakukan ? 

19) Mengelola lapangan futsal tentunya sudah mempunyai target di awal. Apakah 

target jumlah pelanggan yang semula direncanakan sudah tercapai ? 

20) Apakah dengan menyediakan fasilitas yang memadai para pelanggan sudah 

puas dengan fasilitas yang ditawarkan ? 
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2. Pertanyaan untuk pengelola 

1) Menurut anda apakah perencanaan fasilitas futsal disini sudah baik ? 

2) Kendala apa saja yang pernah dihadapi dalam pengelolaan fasilitas futsal 

disini ? 

3) Bagaimana usaha yang dilakukan dalam mensikapi kendala – kendala yang 

dihadapi ? 

4) Dari mana saja sumber dana fasilitas ini diperoleh ? 

5) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan disini sudah memenuhi 

kebutuhan ? 

6) Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang berada di tempat futsal ini ? 

7) Apa saja tugas anda dalam mengelola fasilitas futsal disini ? 

8) Bagaimana prosedur penggunaan fasilitas futsal yang ada disini ? 

9) Bagaimana prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas futsal yang 

berada disini ? 

10) Bagaimana sistem pengelolaan dana yang ada di fasilitas ini ? 

11) Pernahkah anda mendapat komplain dari member tentang fasilitas yang 

tersedia di tempat ini ? 

12) Apakah anda pernah mempromosikan fasilitas futsal ini ? 

13) Usaha apa saja yang anda lakukan untuk mempromosikan fasilitas yang 

tersedia disini ? 

14) Apa fasilitas pendukung yang tersedia di tempat ini ? 

15) Apakah ada inovasi setiap tahunnya terhadap fasilitas futsal yang anda kelola 

ini ? 

16) Untuk keperluan apa saja dana-dana yang diperoleh penyewaan fasilitas 

futsal ini ? 

17) Apakah setiap pemasukan maupun pengeluaran dana yang digunakan untuk 

keperluan fasilitas futsal memiliki laporan ? 

18) Apakah ada pengecekan alat dan arena lapangan futsal sebelum maupun 

sesudah digunakan ? 

19) Bagaimana cara perawatan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan 

futsal ? 

20) Bagaimana minat member dengan fasilitas yang disediakan di tempat ini ? 
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3. Pertanyaan untuk pelanggan (member) 

1) Pada saat ini, olahraga futsal sangat digemari oleh masyarakat, sehingga 

banyak pengusaha mendirikan lapangan futsal. Apa anda setuju jika lapangan 

futsal dijadikan untuk lahan bisnis ? 

2) Bermain futsal tentunya memilih lapangan yang fasilitasnya memadai. 

Bagaimana pendapat anda tentang pengadaan fasilitas di lapangan futsal ini ? 

3) Sebelum menentukan tempat untuk berlatih dan bermain futsal, pastinya anda 

sudah mengetahui dulu tempat/lokasinya dimana. Menurut anda apakah 

pengadaan lapangan futsal ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas ? 

4) Bermain futsal cukup menghabiskan uang yang tidak sedikit, tentunya anda 

harus diberikan pelayanan yang maksimal. 

a. Apakah dalam bermain futsal anda sudah dilayani secara maksimal ?  

b. Apakah dengan membayar sewa dengan jumlah sekian rupiah terlalu 

berat bagi anda ? 

c. Bagaimana pendapat anda tentang sarana dan prasarana di lapangan 

futsal ini ? 

5) Bagaimana pendapat anda tentang kegiatan (event) yang diadakan oleh 

pengelola lapangan futsal ini ? 

6) Apakah biaya sewa yang ditetapkan di tempat ini sesuai dengan fasilitas futsal 

yang disewakan ? 

7) Apakah fasilitas futsal disini sesuai dengan standar ? 

8) Apakah pengelola disini disiplin waktu apabila sudah pergantian jam latihan ? 

9) Dalam  bermain futsal tentunya perlu merasa aman dan nyaman terkait 

dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengelola lapangan 

futsal. Apa pendapat anda terhadap sarana prasarana serta fasilitasnya ? 

10) Apakah dalam pelayanannya, pengelola sudah melayani sesuai dengan yang 

anda harapkan ? 

11) Terkait dengan pelayanan, sarana prasarana, fasilitas dan lain-lain yang 

sekiranya itu membuat anda kurang nyaman bermain futsal di lapangan ini. 

Apakah anda sering diajak berbicara (sharing) dengan pengelola lapangan 

futsal ? 

12) Sebagai pelanggan yang menginginkan pelayanan yang memuaskan. Apakah 

pengelola lapangan futsal melayani dengan ramah dan maksimal ? 
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13) Apakah cara yang digunakan oleh pengelola lapangan futsal dalam pelayanan 

sudah tepat ? 

14) Bagaimana tanggapan anda terhadap cara pelayanan di lapangan futsal ini ? 

15) Dalam bermain futsal tentunya perlu merasa aman dan nyaman terkait sarana 

prasarana yang disediakan oleh pengelola lapangan futsal, karena biaya sewa  

lapangan tidak murah. Apakah anda pernah merasa dijaga keamanan dan 

kenyamanan dalam bermain ? 

16) Apakah biaya sewa lapangan terlalu mahal menurut anda ?  

17) Jika ada sarana dan prasarana lapangan futsal yang sekiranya membutuhkan 

pembenahan karena itu menyangkut keselamatan, apakah pengelola 

langsung membenahi atau memperbaiki ? 

18) Menurut anda apakah pelanggan di lapangan futsal ini sudah cukup banyak ? 

karena jika banyak, tim anda akan mudah untuk mencari lawan bertanding. 

19) Jika ada sarana dan prasarana yang rusak, apakah pengelola segera 

memperbaikinya ? 

20) Apakah anda mempunyai saran untuk perbaikan di lapangan futsal ini ? 
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Lampiran 8 

DOKUMENTASI 

PELAKSANAAN WAWANCARA DENGAN PEMILIK 
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Lampiran 9 

DOKUMENTASI 

PELAKSANAAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA 
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Lampiran 10 

DOKUMENTASI 

PELAKSANAAN WAWANCARA DENGAN PELANGGAN (MEMBER) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


