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ABSTRAK 
 
Bagus Eka Resi Suryana. 2015.“Survei Bisnis Fitness dan Motivasi Masyarakat 
Mengikuti Fitness di Kabupaten Jepara tahun 2015”.Skripsi Jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Ranu Baskora Aji Putra, S.Pd.,M.Pd. 
 
Kata Kunci: Bisnis, Motivasi, Fitness 
 

Fitness adalah suatu olahraga kebugaran yang berguna untuk 
menyehatkan tubuh. Di Kabupaten Jepara fitness centre sendiri sudah berdiri 
lama ada dan berkembang dan tidak. Peluang tersebut cukup mampu ditangkap 
para pebisnis. Maraknya pusat-pusat kebugaran (fitness) di kota-kota besar telah 
menyebabkan bisnis kebugaran mengalami persaingan yang sangat ketat, Tidak 
jauh berbeda di Kabupaten Jepara. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian 
ini adalah bagaimana perkembangan fitness centre dan apa motivasi masyarakat 
mengikuti fitness di Kabupaten Jepara. Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti 
manajemen fitness centre dan apa motivasi masyarakat mengikuti fitness di 
Kabupaten Jepara tahun 2015? 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kriteria lokasi yang sesuai dengan 
peneliti buat dan amati, yang diperoleh hasilnya adalah Muiz Fitness, Jepara 
Fitness dan Maestro Fitness. Untuk sasaran penelitian berjumlah dua puluh 
orang yang terdiri dari tujuh orang dari setiap fitness centre, satu pengelola, satu 
instruktur dan lima members. Untuk teknik pengambilan data menggunakan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan 
menggunakan analisis data kualitatif yang meliputi proses pemilihan data 
menjadi satuan yang dapat dikelola, mengkategorikan data dan akhirnya 
menyusun data sebagai laporan. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan dalam menjalankan 
bisnis fitness yaitu karena dari sistem manajemen yang dibangun baik. Jadi 
pengawasan yang diberikan rasa nyaman dan aman kepada pelanggan. dari 
data survei bisnis didapatkan bahwa keberhasilan dari bisnis dipengaruhi dari 
sistem menejemen yang berkualitas baik. Sehingga didapatkan hasil yang 
memuaskan dan baik dalam sistem pengelolahannya. Dan motivasi masyarakat 
mengikuti fitness yaitu karena ingin merubah penampilan sebanyak 50%. 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen fitness centre dari ketiga lokasi 
penelitian di Kabupaten Jepara. Dua dari tiga fitness centre di Kabupaten Jepara 
berjalan dengan baik sesuai fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, 
pengorganisasian, penyusunan personalia, penggerakan serta pengawasan. Dan 
motivasi masyarakat mengikuti fitness, bahwa masyarakat sudah memahami 
pentingnya berolahraga bagi kesehatan tubuhnya. Maka saran yang dapat 
peneliti berikan: untuk Muiz Fitness memperbaiki manajemennya sehingga dapat 
meningkatkan jumlah members, untuk Jepara Fitness lebih memiliki strategi-
strategi pemasaran agar mampu menarik pelanggan sebanyak-banyaknya, 
sedangkan untuk Maestro Fitness kalo bisa tempatnya diperluas lagi. Dan saran 
untuk members, yaitu mempertahankan motivasi yang sudah ada atas kesadaran 
pentingnya melakukan kegiatan olahraga. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

MOTTO: 

� Membahagiakan kedua orang tua dan membuat mereka tersenyum itulah 

tujuan hidupku. 

� Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 

yang khusyuk (QS.AL-Baqarah: 45). 

 

 

  Persembahan : 

  Karya tulis ini saya persembahkan untuk: 

� Kedua orangtuaku tercinta Bapak Suryanto dan Ibu 

Lilis Sugiarti, terimakasih atas segala dukungan, do’a, 

cinta dan senantiasa menyayangiku 

� Teman-teman PJKR (PGPJSD) seangkatan yang 

selalu berjuang bersama-sama 

� Kerabat Caesar Fitness, Muiz Fitness, Jepara Fitness 

dan Maestro Fitness yang bersedia membantu untuk 

menyelesaikan karya ini 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam menjalani kehidupan selalu dihadapkan dengan 

kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder, maupun 

tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh 

manusia, pemenuhan ini bersifat pokok atau utama, karena jika tidak dipenuhi 

akan mengakibatkan terganggunya kehidupan manusia secara signifikan. 

Kesehatan merupakan contoh dari kebutuhan primer manusia dan sehat itu 

sendiri salah satunya dapat diperoleh dengan berolahraga. Melalui olahraga 

masyarakat merasakan betul manfaat yang didapat, walaupun hanya berfungsi 

sebagai upaya pencegahan (preventif) dan pemulihan (rehabilitatif) saja, setapi 

olahraga telah menjadi salah satubagian penting dalam mencapai kesehatan 

tersebut. 

Kehidupan sekarang ini menuntut manusia lebih banyak menghabiskan 

waktu untuk bekerja dibandingkan dengan kegiatan lain. Kondisi yang demikian, 

mengakibatkan olahraga menjadi sesuatu yang sangat jarang sekali bisa 

dilakukan dan hanya bisa dilakukan pada waktu luang saja. Pekerja kantoran 

biasanya melakukan olahraga diluar jam kantorpada saat pulang kantor, 

dikarenakan jam pulang kantor rata-rata pada sore atau malam hari, aktifitas 

olahraga yang dipilih biasanya dilakukan di dalam ruangan (indor). Banyak 

berbagai pilihan aktivitas olahraga yang dapat dilakukan di dalam ruangan 

contohnya bola basket, bulu tangkis, tenis meja, futsal dan lain-lain. 
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Maka saat ini, gaya hidup sehat telah menjadi tren bagi masyarakat 

Indonesia khususnya yang tinggal di perkotaan besar. Tren gaya hidup sehat ini 

disebabkan oleh perkembangan arus informasi dan teknologi yang cepat. 

Banyaknya role model seperti artis dan public/actor yang memiliki tubuh yang 

proporsional telah memicu motivasi masyarakat untuk memiliki tubuh yang sehat 

dan ideal. Selainitu, saat ini pusat kebugaran (fitness) tidak hanya sekedar 

dijadikan pusat tempat berolahraga, melainkan sebagai tempat pertemuan bisnis 

sambil melakukan olahraga bersama. 

Bisnis kebugaran kini bersaing semakin ketat. Hal ini merupakan refleksi 

dari berkembangnya gaya hidup masyarakat untuk meningkatkan kesehatan. 

Peluang tersebut cukup mampu ditangkap para pebisnis. Maraknya pusat-pusat 

kebugaran (fitness) di kota-kota besar telah menyebabkan bisnis kebugaran 

mengalami persaingan yang sangat ketat, Tidak jauh berbeda di Kabupaten 

Jepara. 

Kota Jepara adalah ibukota kabupaten Jepara yang merupakan sebuah 

kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Kota Jepara. Sebagian 

besar wilayah Kabupaten Jepara terletak di pantura timur Jawa Tengah yang 

bagian barat dan utaranya di batasi oleh laut. Bagian timur wilayah kabupaten ini 

merupakan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi 

Kepulauan Karimunjawa, yakni gugusan pulau-pulau di LautJawa. Dua pulau 

terbesarnya adalah Pulau Karimun jawa dan Pulau Kemujan. Sebagian besar 

wilayah Karimun jawa dilindungi dalam Cagar Alam Laut Karimun jawa. 

Penyeberangan kekepulauan ini dilayani oleh kapal ferry yang bertolak dari 

Pelabuhan Jepara. Karimun jawa juga terdapat Bandara Dewandaru yang di 

darati pesawat dari Bandara Ahmad Yani Semarang. 



3 
 

 

Kabupaten Jepara secara administrasif wilayah, luas wilayah daratan 

Kabupaten Jepara 1.004,132 km2 dengan panjang garis pantai 72 km, terdiri 

atas 14 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 desa dan 11 Kelurahan.. 

Wilayah tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan (24,179 km2) sedangkan 

wilayah terluas adalah Kecamatan Keling (231,758 km2). Sebagian besar luas 

wilayah merupakan tanah kering, sebesar 740,052 km2 (73,70%) sisanya 

merupakan tanah sawah, sebesar 264,080 km2 (26,30%). Secara Administratif 

Kabupaten Jepara terbagi dalam 5 wilayah, yaitu: Jepara Pusat, Jepara Selatan, 

Jepara Utara, Jepara Barat dan Jepara Timur. 

Berdasarkan hasil pencatatan penduduk sementara yang masuk tahun 

2015 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Jepara yang hampir mencapai 100 

ribu jiwa dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat Jepara adalah sebagai 

tukang kayu atau lebih terkenal dalam keahlian mengukir. 

Bisnis merupakan suatu organisasi yang menghasilkan dan menjual 

product atau jasa yang dibutuhkan konsumen pada tingkat keuntungan tertentu. 

Ada 3 hal yang penting dalam bisnis: 1. Semua bisnis menghasilkan barang atau 

jasa. 2. Semua bisnis mencari keuntungan 3. Semua bisnis mencoba 

meneruskan keinginan konsumen. 

Bisnis fitness merupakan suatu organisasi yang menghasilkan dan 

menjual product atau jasa, fitness yang dibutuhkan konsumen pada tingkat 

keuntungan tertentu. Di Kabupaten Jepara masyarakat dimanjakan dengan 

beragamnya pusat-pusat kebugaran atau tempat olahraga salah satunya yaitu 

Fitness centre. Pusat-pusat kebugaran di Kabupaten Jepara juga mengalami 

pertumbuhan yang sangat signifikan. 
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Di Kabupaten Jepara terdapat 4 tempat fitness centre, antara lain 

adalah  Maestro Fitness merupakan salah satu sport club yang berada di 

Kabupaten Jepara Kecamatan Jogokuto, yang menawarkan berbagai macam 

fasilitas olahraga yang cukup dan letak lokasi yang sangat strategis yaitu di Jl. 

DR. Cipto Mangunkusumo No. 99 Jepara, dimana Maestro Fitness berada di 

daerah Stadion GBK (Gelora Bumi Kartini) berada di lingkungan yang sangat 

ramai, karena dekat dengan pasar Jepara, pertokoan, bank, dan sekolahan 

sehingga cukup banyak peminat yang menjadi member fitness karena 

kelengkapan alat dan kenyamanan fasilitas Maestro Fitness yang cukup 

memadai dengan jumlah member aktif 150 member. Yang kedua adalah Jepara 

Fitness, berada di Kecamatan Senenan wilayah RS Kartini. Manajemen  

pengelolaan Jepara Fitness tidak lebih unggul jika dibandingkan dengan Maestro 

Fitness, akan tetapi fasilitas Jepara Fitness lebih unggul dibandingkan tempat 

fitness yang lain. Jumlah member aktif Jepara Fitness sebanyak 100 member. 

Muiz Fitness berada di Kecamatan Mlonggo. Pengelolaan dan fasilitas Muiz 

Fitness tidak lebih baik dibandingkan fitness centre lainnya. Kelengkapan alat 

Muiz Fitness jauh dari kelayakan standart alat fitness. Jumlah member aktif Muiz 

Fitness sebanyak 50 member.  

Sebagai salah satu faktor yang bergerak dalam bidang jasa, maka 

kualitas yang diukur oleh Maestro Fitness adalah kualitas produk dan pelayanan. 

Manajemen harus memahami keseluruhan layanan produk yang dibentuk dari 

sudut pandang konsumen. Kualitas pelayanan yang dibentuk dari sudut pandang 

konsumen dapat memberikan nilai lebih terhadap produk yang ditawarkan. 
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Tabel.1 Daftar Nama Fitness Centre di Kabupaten Jepara 

No Nama Fitness Centre Alamat 

1 
Caesar Fitness Ds. Jeruk Wangi Kec. Bangsri, Kab. Jepara   

2 Muiz Fitness Ds. Jambu Barat Kec. Mlonggo, Kab. Jepara  

3 Jepara Fitness Ds. Senenan Kec. Tahunan, Kab. Jepara  

4 Maestro Fitness Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No. 99 Jepara 
Kec. Joyokuto,  Kab. Jepara 

 

Melihat banyaknya fitness centre yang ada di kota Jepara, dan 

persaingan bisnis fitness yang ketat. Fitness centre seperti menjadi kebutuhan 

dimana seseorang tidak perlu mencari waktu libur untuk berolahraga, sebab 

jadwal yang ditawarkan dari manajemen fitness centre sangat membantu dalam 

menentukan jadwal latihan. Tetapi dari sekian banyak fitness centre yang ada di 

Kabupaten Jepara tidak semuanya memiliki banyak members, karena calon 

member cukup selektif dalam menentukan pilihan fitness centre . 

Menghadapi situasi persaingan yang ketat tersebut, pusat-pusat 

kebugaran harus berusaha untuk menghasilkan kinerja sebaik mungkin agar 

dapat memuaskan pelanggannya. Kepuasan konsumen ditentukan oleh kualitas 

barang/jasa yang ditawarkan. Oleh sebab itu, jaminan kualitas merupakan 

prioritas utama bagi setiap pusat kebugaran. Kualitas barang dan jasa pelayanan 

yang ditawarkan menjadi tolak ukur keunggulan daya saing.  

Apabila konsumen tidak puas terhadap barang/jasa yang ditawarkan 

maka hal ini akan memberikan respon positif dan cenderung akan melakukan 

pengulangan, sehingga akan memberikan keuntungan dan prospek yang baik 

bagi kelangsungan hidup dan perkembangan pusat kebugaran tersebut. 
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Sebaliknya apabila konsumen merasa tidak puas, maka konsumen akan 

meninggalkan dan beralih ke pusat kebugaran lain. 

Berdasarkan latar belakang dan hasil observasi di atas perlu diadakan 

penelitian beberapa tempat fitness center yang ada di Kabupaten Jepara ini 

diamati dan diadakan suatu penelitian dalam rangka menambah pengetahuan 

tentang bisnis fitness dan motivasi yaitu ingin menyelidiki bagaimana 

perkembangan bisnis fitness center di Kabupaten Jepara, apakah sudah 

menguntungkan atau belum. Dan apa saja faktor motivasi masayarakat sehingga 

memilih berolahraga di fitness centre. Penelitian ini bisa diterapkan pada sebuah 

industri olahraga yang dikemas dalam upaya meningkatkan perekonomian 

pengusaha dalam bisnis dan industri fitness khususnya di Kabupaten Jepara. 

1.2 Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat difokuskan dalam 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 

1.2.1 Bagaimana perkembangan bisnis fitness centre di Kabupaten 

Jepara tahun 2015? 

1.2.2 Apa motivasi masyarakat mengikuti olahraga fitness di Kabupaten 

Jepara 2015 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1.3.1 Mengetahui Manajemen fitness centre di Kabupaten Jepara tahun 

2015. 

1.3.2 Mengetahui apa motivasi masyarakat mengikuti olahraga fitness di 

Kabupaten Jepara tahun 2015. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara umum memberikan informasi tentang perkembangan bisnis 

fitness center di Kabupaten Jepara tahun 2015. 

1.4.2 Bagi peneliti dapat memeliki pengetahuan yang baru tentang bisnis 

dan pengetahuan lebih tentang motivasi  yang sesuai dengan ilmu 

pengetahuan. 

1.4.3 Sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca dalam mengelola 

tempat fitness center. 

1.5 Batasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan penjelasan yang 

sesuai dengan arah penelitian maka penulis perlu mempertegas beberapa 

istilah-istilah yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu bisnis fitness dan motivasi. 

1.5.1 Bisnis 

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual 

barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendaptkan laba. 

Secara historis kata bisnis dari bahasa inggris business, dari kata dasar busy 

yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. 

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelomok 

orang (organisasi) yang menciptakan nilai (create value) melalui penciptaan 

barang dan jasa (create of good and service) untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. 
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1.5.2 Fitness 

Pengertian fitness menurut Zal (2011) adalah kegiatan olahraga 

pembentukan otot-otot tubuh/fisik yang dilakukan secara rutin dan berkala, yang 

bertujuan untuk menjaga fitalitas tubuh dan berlatih disiplin. Definisi kata "fitness" 

itu sendiri adalah "kebugaran" atau fitness juga berarti "lebih dari sekedar sehat". 

1.5.3 Motivasi 

Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari 

dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktifitas tertentu demi 

mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern 

(kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan 

sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-

saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan/mendesak. (Sadirman 2010: 73) 

 Menurut Mc. Donal, motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. (Sadirman 2010: 73) 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Bisnis 

Bisnis adalah suatu kata yang sangat populer dalam kehidupan sehari-

hari. Tiap tujuan umat melakukan kegiatan bisnis baik sebagai produsen, 

perantara maupun sebagai konsumen. Kaum produsen dan orang-orang lain 

yang bergerak dalam kegiatan bisnis berhasil membuat keuntungan dan 

memperbesar nilai bisnisnya yang makin lama makin meningkat. Dalam zaman 

modern sekarang ini dunia bisnis semakin kompleks, dan membutuhkan banyak 

waktu bagi mereka yang ingin mempelajarinya serta mempraktekkan sampai 

berhasil. Pengertian bisnis menurut Hughes dan Kapoor ialah Business is the 

organized effort of individualsnto produce and sell for a profit, the goods and 

services that satisfy society’s needs. The general term business refers to all such 

efforts withim a society or withim and industry. Maksudnya bisnis ialah suatu 

kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual 

barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat (Buchari, 1994;18). Secara umum kegiatan ini ada dalam 

masyarakat dan ada dalam industri. Definisi lain diberikan oleh Born dan Petrello 

(1976) Business is an institution which produces goods and sercives demanded 

by people. 

 Jadi bisnis merupaka suatu lembaga yang menghasilkan barang dan 

jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk jasa dari pihak 

pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat. 
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Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, 

kontruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah yang 

bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke 

konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada 3 hal yaitu: 

1. Usaha perseorangan kecil-kecilan 

2. Usaha perusahaan besar seperti pabrik, transport, surat kabar, hotel  dan 

sebagainya 

3. Usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara. 

Yang ketiga ini akan sangat luas sekali, sebab mencakup usaha yang 

dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta baik yang mengejar laba ataupun 

tidak. 

Secara ringkas dapat dinyatakan bisnis ialah suatu lembaga yang 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. 

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa kegiatan bisnis mencakup 

seluruh kegiatan membuat dan menyalurkan barang dan jasa yang diminta oleh 

masyarakat. Sedangkan kegiatan marketing merupakan sebagaian dari kegiatan 

bisnis, demikian pula kegiatan perdangan merupakan bagian dari kegiatan 

marketing.  

2.1.1 Berikut ini Beberapa Definisi Bisnis Menurut Para Ahli : 

Hughes dan Kapoor (Alma, 1994) 

Bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk 

menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. “Business is the organized effort of 

individualsnto produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy 
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society’s needs. The general term business refers to all such efforts withim a 

society or withim and industry”. 

Born dan Petrello (1976) 

Jadi bisnis adalah merupaka suatu lembaga yang menghasilkan barang 

dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Business is an institution which 

produces goods and sercives demanded by people”.  

Griffin dan Ebert (1993) 

Bisnis adalah suatu organisasi yang mencari keuntungan dengan 

menyediakan barang dan jasa. “Business is an organization that seeks to earn 

profits by providing goods and services”.  

Nickles (1987) 

Bisnis adalah setiap organisasi yang mencari keuntungan dengan 

menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. “Business is any organization 

that seeks profit by providing needed goods and services”. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud 

dengan bisnis. Adalah kegiatan untuk memuaskan kebutuhan dan kegiatan 

manusia dengan menyediakan barang atau jasa agar diperoleh keuntungan . 

Dari definisi diatas dapat ditekankan bahwa setiap bisnis memiliki ciri 

berikut: 

a. Memuaskan kebutuhan manusia 

b. Menyediakan barang atau jasa 

c. Dilakukan dengan maksud/tujuan memperoleh keuntungan 
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2.1.2 Tujuan Bisnis 

 Tujuan bisnis adalah untung, bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang 

di dalamnya kegiatan tukar-menukar, jual-beli, memproduksi dan memasarkan, 

belanja-memperkerjakan dan interaksimanusia lainnya. Semua dengan maksud 

memperoleh untung. Keraf menguraikan pandangan ideal motif berbisnis, bisnis 

adalah kegiatan utnuk memproduksi, mejua dan membeli barang serta jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan utama bisnis bukanlah mencari 

keuntungan, melainkan melayani kepentingan masyarakat. Keuntungan adalah 

simbol kepercayaan masyarakat atas kegiatan bisnis yang dilakukan. 

 Sebagai aktifitas sosial bisnis tidak lepas dari tiga sudut pandang yang 

berbeda, yaitu; sudut pandang ekonomi, hukum dan etika. Dari ketiga sudut 

pandang tersebut kita bisa mengukur bisnis yang baik dengan toko ukur masing-

masing. Secara ekonomis, bisnis adalah baik, kalau menghasilkan laba. Secara 

hukum bisnis adalah baik, jika diperoleh oleh sistem hukum. Untuk menentukan 

baik tidaknya bisnis dari sudut pandang moral relatif lebih sulit, setidaknya ada 

tiga macam tolak ukur hati nurani, kaidah emas dan penilaian masyarakat umum. 

2.1.3 Fungsi Bisnis 

 Fungsi dari sebuah bisnis bisa dilihat dari dua sisi, dari fungsi mikro dan 

makro. Fungsi mikro bisnis dipandang sebagai kemampuan aktivitas bisnis 

dalam memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berperan secara 

langsung terhadap proses penciptaan nilai (creation of value). 

  Sebagai fungsi makro bisnis dapat dipandang sebagai kemampuan 

aktivitas bisnis dalam memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terlibat 

secara tidak langsung dalam pembentukan dan pengendalian bisnis. Pihak yang 

dimaksud adalah (a) masyarakat sekitar perusahaan, (b) bangsa dan negara. 
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2.1.4 Bentuk-bentuk Usaha Bisnis 

 Meskipun bentuk kepemilikan bisnis berbeda-beda pada setiap negara, 

ada beberapa bentuk yang dianggap umum: 

Perusahaan perseorangan: Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang 

kepimpinannya dipegang oleh satu orang. Pemilik perusahaan perseorangan 

memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan . artinya, apabila 

bisnis mengalami kerugian, pemilik lah yang harus menanggung seluruh 

kerugian itu. 

Perseroan: Perseroan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh 

beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Setiap pemilik memiliki 

tanggung jawab yang terbatas atas harta perusahaan. 

Koperasi: Adalah bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas 

kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. 

Karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah 

anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identiitas ganda maksudnya anggota 

koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.  

2.1.5 Bisnis Olahraga (Sport Business) 

 Besarnya potensi pelaku olahraga dan berbagai ruang lingkup dimensi 

keolahragaan seperti olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga 

prestasi membuka peluang tumbuhnya sebuah komoditi bisnis di bidang 

olahraga dalam kehidupan masyarakat. Tumbuh kembangnya bisnis olahraga 

akan mampu membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat 

dan usaha membantunya mengatasi persoalan pengangguran di tanah air dalam 
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situasi seperti sekarang ini, olahraga sebaiknya mampu menjadi usaha mandiri 

secara keuangan dengan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. 

Dengan kata lain olahraga harus berdaya secara ekonomi. Namun persoalannya 

kemudian adalah bagaimana mengolah olahraga menjadi bernilai jual secara 

ekonomis. Sebagai fenomena sosial dan kultural, olahraga tidak bisa 

melepaskan diri dari ikatan moral ke modern, yakni dominasi pasar. 

 Penerimaan eksistensinya secara sosiologis dijamin, pasar yang akan 

menyesuaikan diri dengan pasar, atau sebaliknya, pasar yang akan 

menjadikannya sebagai sasaran ekstentifikasinya. Hal ini sejalan dengan apa 

yang diungkapkan oleh Slack (1998), olahraga adalah barang komoditas, dimana 

seperti produk komuditas lain, menjadi sasaran dari kekuatan pasar. Dengan 

potensi yang dimiliki bumi nusantara ini, maka sangat terbuka lebar peluang 

bisnis olahraga. Bisnis olahraga telah memiliki dasar hukum yag sah dan sangat 

kuat, sehingga bisnis olahraga dapat ditumbuh kembagkan di Indonesia. Bisnis 

olahraga di nusantara ini secara parsial telah ada, namun kondisi tersebut masih 

sangat memerlukan sentuhan dari berbagai pihak agar dapat lebih maksimal 

hasil yang dicapai. Untuk itulah bisnis olahraga yang merupakan peluang bisnis 

masih kurang maksimalkan baik dari sisi peningkatan kualitas praktik, terciptanya 

segmen pasar dan sisi yang lainnya. 

 Pengertian bisnis olahraga adalah “Setiap produk, barang, servis, 

tempat, orang-orang dengan pemikiran yang ditawarkan pada publik berkaitan 

dengan olahraga (Pitts Fielding, and Miller, 1994). Sebelumya kita beranjak 

membicarakan tentang hal tersebut diatas, ada baiknya kita cermati tiga pola 

yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya bisnis olahraga di bawah ini: a) di 

Indonesia terdapat adanya potensi pelaku olahraga dan berbagai ruang 
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lingkup/dimensi keolahragaan yang besar. Ini merupakan salah satu 

keberhasilan progra pemerintah untuk memasyarakatkan olahraga, b) terdapat 

areal sellor bidang garapan yaitu olahraga pedidikan, olahraga rekreasi dan 

olahraga prestasi, dan c) besarnya peluang tumbuh besarnya peluag tumbuh 

kembangya bisnis dibidang olahraga. Dari ke tiga area bidang garapan tersebut 

diatas, maka bisnis olahraga dapat menembus di berbagai segmen pasar. 

Disamping memilih dan melakukan berbagai pendekatan untuk kesuksesan 

dalam bisnis olahraga, kiranya juga perlu dibangun sebuah komunikasi yang baik 

dengan berbagai pihak. Dengan komunikasi mampu memecahkan adanya 

sebuah konflik, sehingga akan didapatkan konsep solusi yang lebih berkualitas, 

meskipun akan ada perubahan, namun perubahan tersebut mengarah ke yang 

lebih baik. 

Bisnis olahraga memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. perhatian terus menerus pada bisnis. 

b.  merupakan bagian atau cabang bisnis. 

c. sesuatu yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dan modal, yang 

merupakan kegiatan yang nyata dari perdagangan. 

 Segmen bisnis olahraga sesuai dengan tipe produknya menurut Parks, 

Zanger and Quarteman, (1998) terdapat tiga segmen yaitu: 

a. sport Performance / Penampilan Olahraga 

Segmen ini bermacam-macam produk. Seperti olahraga sekolah, 

perkumpulan, camp olahraga, olahraga profesional dan taman olahraga 

kota. 
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b.    Sport Production/  Produksi Olahraga 

Segmen produksi olahraga ini dapat diberikan contoh seperti bola basket, 

bola tenis, sepatu olahraga, kolam renang, serta perlengkapan olahraga 

lainnya. 

c.    Sport Promottion/ Promosi Olahraga 

Segmen ini dapat berupa barang dagangan seperti kaos, atau baju yang 

berlogo, media cetak dan elektronika, sport marketing agency, sport event 

organizer.  

2.2 Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, 

mengurus,   atau mengelola. Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para 

ahli terhadap istilah manajemen, namun dari sekian banyak definisi tersebut ada 

salah satu definisi yang dapat dijadikan pegangan dalam mempelajari 

manajemen tersebut. Menurut Stoner dalam T. Hani Handoko (2009) Manajemen 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

usaha- usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber 

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Secara umum pengertian manajemen dapat disimpulkan sebuah proses yang 

terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan 

yang dilakukan untuk menentukan sumber daya lainnya. (Ernie Tisnawati Sule, 

Kurniawan Saefullah 2006:6). 

2.2.1 Fungsi Manajemen 

Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2006:8-10). 

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam 
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manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti suatu 

tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. 

Menurut T. Hani Handoko (2003: 23-26) ada empat fungsi manajemen 

yaitu: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), staffing 

(penyusunan personalia), directing (pengarahan), dan controlling (pengawasan).  

2.2.1.1 Planning (perencanaan) 

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi 

dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, prosedur, metode, sistem, 

anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan 

keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. (T. Hani Handoko, 2003) 

Sedangkan menurut Chuck Williams (2001:143) perencanaan adalah 

memilih suatu tujuan dan mengembangkan suatu metode atau strategi untuk 

mencapai tujuan. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial, karena dalam 

kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi 

manajemen lainnya. Fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan sebenarnya hanya melaksanakan keputusan-keputusan 

perencanaan. Dalam perencanaan manajer memutuskan “apa yang harus 

dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang 

melakukannya”. Jadi perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan 

pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh 

siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi 

di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang 

diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. 

Perencanaan mempunyai beberapa keuntungan utama: usaha intensif, 

ketekunan, pengarahan dan penyusunan strategi-strategi penugasan. Pertama 
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manajer dan karyawan memulai dengan giat ketika mengikuti perencanaan. 

Kedua, perencanaan menumbuhkan ketekunan, yaitu bekerja keras untuk 

periode yang sama. Ketiga, keuntungan dari perencanaan adalah pengarahan, 

rencana-rencana mendorong para manajer dan karyawan untuk mengarahkan 

ketekunan usaha mereka menuju kegiatan-kegiatan yang mendukung 

pencapaian tujuan mereka dan menjauh dari aktivitas-aktivitas yang tidak 

mendukung. Keuntungan keempat adalah mendorong perkembangan strategi 

penugasan. Akhirnya manfaat terbesar dari perencanaan adalah adanya kerja 

yang nyata bagi perusahaan dan perorangan. Secara umum, perusahaan yang 

memiliki perencanaan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan tumbuh 

lebih cepat daripada yang tidak memiliki perencanaan ( Chuck Williams, 

2001:144). 

Langkah-langkah dalam proses perencanaan: 

a) Menyusun tujuan S.M.A.R.T, singkatan dari Spesific (spesifik), Measurable 

(dapat diukur), Attainable (dapat dicapai), Realistic (realistis), dan Timely 

(tepat waktu). 

b) Mengembangkan komitmen terhadap tujuan dari orang yang berkontribusi 

pada pencapaian tujuan. Manajer dapat meningkatkan komitmen tujuan 

karyawan dengan memberi dorongan partisipasi karyawan dalam 

penyusunan tujuan, mempublikasikan tujuan, dan membuat manajemen 

puncak menunjukkan dukungan mereka pada tujuan karyawan. 

c) Mengembangkan rencana-rencana kerja untuk mencapai  tujuan. 

d) Menelusuri kemajuan terhadap pencapaian tujuan dengan menyusun baik 

tujuan pendek maupun tujuan panjang, dan dengan memberikan para 

karyawan umpan balik kinerja secara teratur.  
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e) Menjaga fleksibilitas, menjaga pilihan tetap terbuka melalui perencanaan 

berdasarkan pengetahuan dan mencari kelanjutan pengembangan melalui 

perencanaan berdasarkan pengetahuan membantu organisasi menjaga 

fleksibilitas seperti yang direncanakan. 

 

2.2.1.2 Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-

kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perancangan dan 

pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat 

membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu 

dan kemudian, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-

individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur 

formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. 

Pengorganisasian adalah menetapkan dimana keputusan akan dibuat, 

siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, dan siapa yang akan 

bekerja untuk siapa di dalam perusahaan (Chuck Williams,2001:9). 

Organizing (pengorganisasian) menurut Koontz memiliki proses sebagai 

berikut : 

a) Identifikasi aktivitas-aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

b) Departementalisasi, yaitu pengelompokan aktivitas atau pekerjaan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

c) Pendelegasian wewenang (Delegation of Authority), adalah pendelegasian 

wewenang untuk menjalankan aktivitas atau pekerjaan tertentu. 
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d) Koordinasi (Coordination), adalah proses penentuan hubungan, wewenang, 

dan informasi secara horizontal maupun vertikal. 

 

2.2.1.3 Penyusunan Personalia (Staffing) 

Penyusunan personalia diperlukan untuk memberikan efesiensi dan 

efektivitas dalam pencapaian tujun organisasi, setiap individu mendapatkan 

tempat sesuai dengan kecakapan dalam bidangnya. 

 

2.2.1.3.1 Pengertian Penyusunan Personalia 

 T Hani (2012: 233) penyusunan personalia adalah fungsi manajemen 

yang berkenan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan 

pegembangan anggota-anggota organisasi. Untuk itu organisasi harus mampu 

menyediakan tenaga-tenaga kerja yang handal, yang mampu dan sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Menurut saya penyusunan 

personalia adalah seleksi karyawan yang akan ditempatkan sesuai 

kemampuannya. 

 

2.2.1.4 Directing (Pengarahan) 

Fungsi directing (pengarahan) secara sederhana adalah untuk membuat 

atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus 

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

serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin. 

Kepemimpinan merupakan penggunaan pengaruh untuk memberikan 

motivasi kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Memimpin berarti 

menciptakan budaya dan nilai bersama, mengomunikasikan tujuan kepada 

karyawan diseluruh organisasi, dan memberikan masukan kepada karyawan 

agar memiliki kinerja dengan tingkat yang lebih tinggi. Memimpin juga melibatkan 
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pemberian motivasi kepada seluruh departemen, divisi, dan individu yang bekerja 

langsung dengan manager. Dalam era yang penuh ketidakpastian, kompetisi 

nasional dan keragaman tenaga kerja yang semakin meningkat, kemampuan 

untuk membentuk budaya, mengomunikasikan tujuan, dan memotivasi karyawan 

merupakan hal yang penting untuk keberhasilan usaha ( L Daft Richard, 2006:8) 

2.2.1.5 Controlling (Pengawasan) 

Controlling (pengawasan) adalah penemuan dan penerapan cara dan 

peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan. 

Fungsi pengawasan pada dasarnya yaitu : 

a) Penetapan standar pelaksanaan 

b) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan 

c) Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar 

yang telah ditetapkan 

d) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang 

dari standar. 

Sedangkan menurut Chuck Williams (2001:9) controlling adalah 

mengawasi kemajuan pencapaian sasaran dan mengambil tindakan koreksi 

bilamana kemajuan tidak tercapai. 

Griffin (2004:162) memaparkan langkah-langkah dalam proses 

controlling yaitu : 

a) Menetapkan standar, langkah pertama dalam proses pengendalian adalah 

penetapan standar. Standar pengendalian adalah target yang akan menjadi 

acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. 
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b) Mengukur kinerja, pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu 

bagi sebagian besar organisasi. Agar pengendalian efektif, ukuran-ukuran 

kinerja mesti valid. Angka-angka penjualan harian, mingguan, dan bulanan 

mengukur kinerja penjualan dan kinerja produksi bida di ekspresikan dari 

segi biaya per unit, kualitas produk, atau volume produksi. 

c) Membandingkan kinerja dengan standar, kinerja bisa lebih tinggi, lebih 

rendah, atau sama dengan standar. 

d) Menentukan kebutuhan akan tindakan korektif, berbagai keputusan 

menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian 

analitis dan diagnotis manajer. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam 

manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti suatu 

tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Dalam esensinya tetap sama, 

bahwa manajemen terdiri dari berbagai proses yang terdiri dari berbagai 

tahapan-tahapan tertentu yang berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi dan 

juga setiap tahapan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

2.2.2 Tujuan Manajemen 

 Manajemen merupakan suatu alat organisasi untuk mencapai tujuan. 

Jadi dengan adanya alat tersebut diharapkan semua tujuan dapat tercapai. 

Menurut Malayu (2006: 2) mendefinisikan manajemen adalah seni dan ilmu untuk 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat 

disimpulkan bahwa tujuan manajemen untuk mengefektifkan dan mengefiensikan 
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pendayagunaan segala sumber daya yang tersedia guna pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan mengatur dalam suatu 

organisasi. 

2.3 Fitness 

Memang awalnya olahraga fitness dikenal sebagaim olahraga angkat 

besi atau olahraga binaraga yang pada saat itu olahraga ini identik dengan 

orang-orang yang bertubuh besar dengan massa otot yang besar dan kuat, tetapi 

seiring dengan perkembangan jaman dan berubahnya kebutuhan di masyarakat 

olahraga fitness, yaitu anggapan bahwa olahraga fitness hanya bertujuan untuk 

membentuk tubuh menjadi besar dan berotot saja, melainkan sudah banyak 

anggota masyarakat yang menganggap bahwa olahraga fitness adalah salah 

satu olahraga yang bisa dijadikan sebagai gaya hidup sehat. Seperti apa yang 

diungkapkan Daniel Adrian dalam bukunya yang berjudul “Perfect six pack 

(2014:1)” yaitu “fitness adalah aktivitas kebugaran yang melibatkan berbagai 

gerakan, antara lain cardio vascular exercise dan latihan beban”. Jadi secara 

tidak langsung olahraga ini pun telah merubah kebiasaan atau pola hidup 

masyarakat menjadi pola hidup sehat dengan olahraga. 

Fitness adalah kegiatan olahraga pembentukan otot-otot tubuh/fisik 

yang dilakukan secara rutin dan berkala, yang bertujuan untuk menjaga fitalitas 

tubuh dan berlatih disiplin. Memiliki otot tubuh yang ideal dan profesional adalah 

idaman setiap individu, yang mana hal ini cukup mempengaruhi performa kita 

dimata pandangan orang lain. Guna memperoleh bentuk tubuh ideal diperlukan 

usaha pembentukannya dan usaha yang dilakukan tersebut tidaklah sesingkat 

hitungan detik. Diperlukan disiplin waktu dan asupan makanan yang dikonsumsi. 
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Berlatih secara berkala merupakan faktor penentu guna memperoleh bentuk 

tubuh yang ideal. Investasi waktu inilah yang kita butuhkan pula berlatih. 

Fitness sudah menjadi trend gaya hidup saat ini, ada banyak sekali 

sarana dan tempat-tempat yang mengkhususkan fasilitasnya untuk kegiatan 

fitness. Bisa dilihat disekeliling ada banyak tempat pusat kebugaran tubuh dan 

banyak pula informasi-informasi yang bisa kita dapatkan yang mengulas tentang 

dunia fitness.  

Pengertian fitness menurut Zal (2011) adalah kegiatan olahraga 

pembentukan otot-otot tubuh/fisik yang dilakukan secara rutin dan berkala, yang 

bertujuan untuk menjaga fitalitas tubuh dan berlatih disiplin (dikutip dari 

http://menujufitness.blogspot.com/ , diakses tanggal 11 Juli 2012). Ade Rai, 

Health Ambassador & Fitness Motivator, (2008) menyatakan bahwa banyak 

orang yang memiliki kesalah pahaman terhadap arti kata "fitness". Asosiasi keliru 

mengenai arti kata inilah yang ironisnya lebih banyak beredar selama ini 

daripada asosiasi sebenarnya. Oleh sebagian besar orang, fitness adalah 

aktivitas angkat besi yang hanya dilakukan oleh pria berusia muda yang ingin 

membesarkan badan. Definisi kata "fitness" itu sendiri adalah "kebugaran" atau 

fitness juga berarti "lebih dari sekedar sehat". Latihan (beban dan aerobik) 

hanyalah salah satu elemen dari gaya hidup fitness. Dan gaya hidup fitness pada 

dasarnya adalah gaya hidup yang melibatkan kegiatan ataupun aktivitas yang 

membuat orang menjadi lebih bugar dan jarang sakit. 

2.3.1 Fitness Centre             

Bila diperhatikan dalam beberapa tahun terakhir ini, muncul fenomena 

menarik dalam dunia kebugaran Indonesia. Di kota-kota besar mulai banyak 

bermunculan fitness centre yang menyediakan fasilitas beraqgam mulai dari 
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fasilitas yang sederhana sampai dengan fasilitas yang mewah, tetapi perbedaan 

fasilitas yang tersedia tidak membedakan tujuan dari adanya fitness centre itu 

sendiri yaitu mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. 

Dalam Bahasa Inggris fitness centre berasal dari kata fitness dan centre 

yang dalam Bahasa Indonesia fitness artinya kebugaran dan centre artinya 

pusat, jadi fitness centre adalah pusat kebugaran. Pusat kebugaran sebagai 

salah satu tempat yang menyediakan dan menjalankan program-program latihan 

kebugaran jasmani, yang tidak saja memberikan manfaat secara langsung 

seperti peningkatan derajat kebugaran dan kesehatan jasmani, tetapi juga 

sosialisasi, aktualisasi, pemanfaatan waktu luang, bisnis dan sebagainya. 

 Menurut Giriwijoyo (2010: 45) pusat kebugaran adalah suatu kegiatan 

dalam ruangan dengan menawarkan kegkiatan olahraga dari yang tanpa 

menggunakan alat, sampai yang menggunakan alat-alat yang mahal dan 

canggih, yang diantaranya bertujuan prestasi. 

 Dikarenakan usaha ini bergerak dibidang jasa, maka para pelaku usaha 

ini pasti bersaing dalam menarik pelanggannya sebanyak-banyaknya dan 

berupaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya, hal ini dilakukan dengan 

cara menawarkan pelayanan yang bervariasi diantaranya penyediaan sarana 

dan prasarana yang lengkap dan nyaman hingga penyediaan jasa personal 

trainer atau instruktur. (Skripsi Riza Irfan, 2014). 

Upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya dilakukan oleh 

pengelola merupakan salah satu cara untuk menciptakan kepuasan pelanggan 

sehingga pelanggan bisa tertarik menggunakan fasilitas yang disediakan oleh 

pengelola. Untuk mengetahui standar fitness centre, peneliti mengklasifikasi 

penelitian kedalam beberapa tabel berikut ini. 
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Standar Fitness Centre 

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Berdasarkan Jumlah Members Aktif yang 

Dimiliki 

Jumlah member aktif Keterangan 

≥ 50 Baik 

20 – 50 Cukup 

≤ 20 Kurang 

    Sumber (Skripsi Ripto, 2013) : Tenaga Ahli (Giri Bangun) dan Artikel Online 

(www.kerjausaha.com) 

(Berdasarkan dari berbagai pemilik fitness centre di Kabupaten Jepara). 

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Berdasarkan Kelengkapan Alat Fitness Centre 

No Alat Fitness Keterangan 

1. Smith Machine 

Leg Press 

Butterfly 

Katrol/Latpul Down 

Bench Press Flat 

Bench Press Decline 

Bench Press Incline 

Sit Up 

Treadmill Manual 

Sepeda Statis 

Stick Barbell 

Stick Dumbell 

Barble 50 kg 

Dumbell Fix 5 kg 

Dumbell Fix 8 kg 

Baik 

2. Katrol/Latpul Down 

Bench Press Flat 

Bench Press Decline 

Bench Press Incline 

Sit Up 

Sepeda Statis 

Stick Barbell 

Stick Dumbell 

Barble 50 kg 

Cukup 
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Dumbell Fix 5 kg 

Dumbell Fix 8 kg 

3. Katrol/Latpul Down 

Bench Press Flat 

Bench Press Decline 

Bench Press Incline 

Sit Up 

Stick Barbell 

Stick Dumbell 

Barble 50 kg 

Dumbell Fix 5 kg 

Dumbell Fix 8 kg 

Kurang 

    Sumber (Skripsi Ripto, 2013) : Tenaga Ahli (Giri Bangun) dan Artikel Online 

(www.kerjausaha.com) 

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Berdasarkan Fasilitas yang dimiliki 

NO Fasilitas Keterangan 

1. Ruang latihan beban, ruang aerobik, tempat 

ganti pakean, kamar mandi, tempat beribadah, 

kedai makanan atau minuman, tempat parkir 

yang luas. 

Baik 

2. Ruang latihan beban, kamar mandi, kedai 

makanan atau minuman, tempat parkir yang 

luas. 

Cukup 

3. Ruang latihan beban, kamar mandi, tempat 

beribadah, tempat parkir yang luas. 

Kurang 

    Sumber (Skripsi Ripto, 2013) : Tenaga Ahli (Giri Bangun) dan Artikel Online 

(www.kerjausaha.com) 

Tabel 4. Klasifikasi Kriteritas Berdasarkan Pengecekan Kelayakan Fasilitas 

Secara Berkala 

Pengecekan Berkala Keterangan 

Tiap 1 bulan sekali Baik 

Tiap 2 bulan sekali Cukup 

Tiap 3 bulan sekali Kurang 

    Sumber (Skripsi Ripto, 2013) : Tenaga Ahli (Giri Bangun) dan Artikel Online 

(www.kerjausaha.com) 
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Tabel 5. Klasifikasi Kriteria Berdasarkan Sumber Pendanaan 

NO Sumber Pendanaan Keterangan 

1. Biaya pendaftaran dan biaya 

melakukan latihan secara reguler, 

sponsor dari pihak luar, hasil 

keuntungan penjualan dan makanan di 

tempat fitness. 

Baik 

2. Biaya pendaftaran dan biaya 

melakukan latihan secara reguler, hasil 

keuntungan penjualan dan makanan di 

tempat fitness. 

Cukup 

3. Biaya pendaftaran dan biaya 

melakukan latihan secara reguler. 

Kurang 

    Sumber (Skripsi Ripto, 2013) : Tenaga Ahli (Giri Bangun) dan Artikel Online 

(www.kerjausaha.com) 

Tabel 6. Klasifikasi Kriteria Berdasarkan Keterangan Struktur Organisasi 

NO Struktur Organisasi Keterangan 

1. Terdiri dari : pemilik, pengelola, 

instruktur, dan karyawan. 
Baik 

2. Terdiri dari : pemilik, pengelola, 

instruktur. 
Cukup 

3. Terdiri dari : pemilik, instruktur. Kurang 

    Sumber (Skripsi Ripto, 2013) : Tenaga Ahli (Giri Bangun) dan Artikel Online 

(www.kerjausaha.com) 

Tabel 7. Klasifikasi Kriteria Berdasarkan Pengalaman Instruktur, dilihat dari 

lamanya bekerja. 

Lamanya bekerja sebagai instruktur Keterangan 

≥ 4 Tahun Baik 

2 – 4 Tahun Cukup 

≤ 2 Tahun Kurang 

    Sumber (Skripsi Ripto, 2013) : Tenaga Ahli (Giri Bangun) dan Artikel Online 

(www.kerjausaha.com) 
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2.4 Pengertian Motivasi 

Banyak sekali, bahkan sudah umum orang menyebut dengan “motif” 

untuk menunjuk mengapa seseorang itu berbuat sesuatu. Apa motifnya si Badu 

membuat kekacuan, apa motifnya si Aman itu rajin membaca, apa motifnya Pak 

Jalu memberikan insentif kepada para pembantunya, dan begitu seterusnya. 

Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan motif?  

Motivasi adalah proses aktualisasi generator penggerak internal di 

dalam diri individu untuk menimbulkan aktivitas, menjamin kelangsungannya dan 

menentukan arah atau halauan aktivitas terhadap pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan (Husdarta, 2010: 13). 

Istilah motivasi merunjuk kepada semua gejala yang terkandung dalam 

stimulasi tindakan ke arah tujuan tertentu di mana sebelumnya tidak ada gerakan 

menuju ke arah tujuan tertentu. Motivasi dapat berupa dorongan-dorongan dasar 

atau internal dan intensif luar diri individu atau hadiah. Sebagai suatu masalah di 

dalam kelas, motivasi adalah proses membangkitkan, mempertahankan dan 

mengontrol minat-minat (Oemar Hamalik, 2009: 173).   

Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari 

dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktifitas tertentu demi 

mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern 

(kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan 

sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-

saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan/mendesak. (Sadirman, 2010; 73) 
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Menurut Mc. Donal, motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan Mc. 

Donald ini mengandung tiga elemen penting. (Sadirman, 2010; 73). 

1. Bahkan motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

perubahan energi di dalam sistem “neurophysiological” yang ada pada 

organisme manusia. Karena menyangkut perubahan manusia (walaupun 

motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakkannya akan 

menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/”feeling”, afeksi seseorang. Dalam 

hal ini motivasi relevan dengan persoaalan-persoalan kejiwaan, efeksi dan 

emosi yang dapat menentukan tingkah-laku manusia. 

3. Motivasi akan diransang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebernanya merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi 

memeang munculnya dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena 

terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. 

Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan. 

Dengan ke tiga elemen dia atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi 

itu sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya 

suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut 

dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian 

bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan, 

kebutuhan atau keinginan. 
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Motivasi dapat juga dikatakn serangkaian usaha untuk menyediakan 

kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, 

dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau 

mengalakkan peeraan tidak suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh 

faktor dari luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang. Dalam 

kegiatan olahraga, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak didalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan melakukan 

olahraga, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan olahraga dan yang 

memberikan arah pada kegiatan olahraga, sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subjek olahraga dapat tercapai. Seseorang yang memiliki motivasi kuat, 

akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan olahraga itu sendiri. 

Persoalaan motivasi ini, dapat juga dikaitkan dengan persoalaan minat. 

Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-

ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan 

atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, apa yang dilihat 

seseorang sudah tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat 

itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri. Hal ini menunjukkan 

bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang kepada seseorang 

(biasanya disertai dengan perasaan senang), karena itu merasa ada kepentingan 

dengan sesuatu itu. 

Menurut Bernard, minat timbulnya tidak secara tiba-tiba/spontan, 

melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu 

belajar atau bekerja. Jadi jelas bahwa soal minat akan selalu berkait dengan soal 

kebutuhan atau keinginan. (Sadirman 2010: 76) 
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2.4.1 Kebutuhan dan Teori Tentang Motivasi 

Apa dorongan seseorang melakukan suatu aktivitas? Pertanyaan ini 

cukup mendasar untuk mengkaji soal teori tentang motivasi. Dari pertanyaan ini 

kemudian memunculkan jawab dengan adanya “biogenic theories” dan 

“sociogenic theories”. “Biogenic theories” yang menyangkut proses biologis lebih 

menekankan pada mekanisme pembawaan biologis, seperti insting dan 

kebutuhan-kebutuhan biologis. Sedangkan yang “sosiogenic theories” lebih 

menekankan adanya pengaruh kebudayaan/kehidupan masyarakat. Dari ke dua 

pandangan itu dalam perkembangannya akan menyangkut persoalan-persoalan 

insting, fisiologis, psikologis dan pola-pola kebudayaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa seseorang melakukan aktivitas karena didorong oleh adanya faktor-faktor, 

kebutuhan biologis, insting, dan mungkin unsur-unsur kejiwaan yang lain serta 

adanya pengaruh perkembangan budaya manusia. Dalam persoalan ini Skiner 

lebih cenderung merumuskan dalam bentuk mekanisme stimulus dan respos. 

Mekanisme hubungan stimulus dan respons inilah akan memunculkan suatu 

aktivitas. 

Seperti telah diterangkan di muka bahwa seseorang melakukan aktivitas 

itu didorong oleh adanya faktor-faktor kebutuhan biologis, insting, unsur-unsur 

kejiwaan yang lain serta adanya pengaruh perkembangan budaya manusia. 

Sebenarnya semua faktor-faktor itu tidak dapat dipisahkan dari soal kebutuhan, 

kebutuhan dalam arti luas, baik kebutuhan yang bersifat biologis maupun 

psikologis. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa motivasi, akan selalu 

berkait dengan soal kebutuhan. Sebab seseorang akan terdorong melakukan 

sesuatu bila merasa ada sesuatu tidak seimbang, tidak serasi atau rasa 

ketegangan yang menuntut suatu kepuasan. Keadaan tidak seimbang atau 
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adanya rasa tidak puas itu, diperlukan motivasi yang tepat. “Dissatisfaction is 

essential element in motivation”. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia 

bersifat dinamis, berubah-ubah sesuai dengan sifat kehidupan manusia itu 

sendiri. 

Menurut Morgan dan ditulis kembali oleh S. Nasutio, manusia hidup 

dengan memiliki berbagai kebutuhan (Sadirman 2010: 78). 

1. Kebutuhan untuk berbuat sesuatu untuk sesuatu aktivitas 

Hal ini sangat penting bagi seseorang, karena perbuatan sendiri itu 

mengandung suatu kegembiraan baginya. Hal ini dapat dihubungkan dengan 

suatu kegiatan belajar bahwa pekerjaan atau belajar itu akan berhasil kalau 

disertai dengan rasa gembira. 

2. Kebutuhan untuk menyenangkan orang lain 

Banyak orang yang dalam kehidupannya memiliki motivasi untuk banyak 

berbuat sesuatu demi kesenangan orang lain. Harga diri seseorang dapat 

dinilai dari berhasil tidaknya usaha memberikan kesenangan pada orang 

lain. Hal ini sudah barang tentu merupakan kepuasan dan kebahagian 

tersendiri bagi orang yang melakukan kegiatan tersebut. 

3. Kebutuhan untuk mencapai hasil 

Suatu pekerjaan atau kegiatan itu akan berhasil baik, kalau disertai dengan 

“pujian”. Aspek “pujian” ini merupakan dorongan bagi seseorang untuk 

bekerja dan belajar dengan giat. 

4. Kebutuhan untuk mengatasi kesulitan 

Suatu kesulitan atau hambatan, mungkin cacat, mungkin menimbulkan rasa 

rendah diri, tetapi hal ini menjadi dorongan untuk mencari kompensasi 
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dengan usaha yang tekun dan luar biasa, sehingga tercapai 

kelebihan/keunggulan dalam bidang tertentu. 

Kebutuhan manusia seperti telah dijelaskan di atas senantiasa akan 

selalu berubah. Begitu juga motif, motivasi yang selalu berkait dengan kebutuhan 

tentu akan berubah-ubah atau bersifat dinamis, sesuai dengan keinginan dan 

perhatian manusia. Relevan dengan soal kebutuhan itu maka timbullah teori 

tentang motivasi. 

Teori tentang motivasi ini lahir dan awal perkembangannya ada di 

kalangan para psikolog. Menurut ahli ilmu jiwa, dijelaskan bahwa motivasi itu ada 

suatu hierarki, maksudnya motivasi itu ada tingkatan-tingkatannya, yakni dari 

bawah ke atas. Dalam hal ini ada beberapa teori tentang motivasi yang selalu 

bergayut dengan soal kebutuhan. 

dengan istilah lain, kebutuhan untuk berusaha ke arah kemandirian dan 

aktualisasi diri. Sesuai dengan kebutuhan itu Maslow menciptakan piramida 

hierarki kebutuhan yang lebih lengkap yang dilukiskannya seperti pada gambar 

9. 

 

                                                                 Under 

                                                           standing and 

                                                          knowledge (6) 

 

Self actualization (5) 

Self esteem (4) 

Love and beloging (3) 

Safety (2) 

Physiological (1) 
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Perlu ditegaskan bahwa setiap tingkat di atas hanya dapat dibandingkan 

apabila telah dipenuhi tingkat motivasi di bawahnya. 

Namun bila kita lihat dalam perkembangannya, kenyataan yang terjadi 

seringkali kebutuhan seseorang/anak didik yang berupakebutuhan fisiologis, 

kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan dikasihi, kebutuhan untuk 

dapat diterima sebagai anggota kelompok, dan seterusnya itu, bisa terjadi 

beberapa kebutuhan tertentu dipenuhi secara bersama-sama (lihat Gambar 9a) 

atau malahan semua kebutuhan tersebut secara bersama-sama terpenuhi 

secara serentak, sekalipun masing-masing/kebutuhan-kebutuhan tertentu belum 

terpenuhi secara utuh, 100 persen. 

Di samping itu ada teori-teori lain yang perlu diketahui: 

1. Teori Insting 

Menurut teori ini tindakan setiap diri manusia diasumsikan seperti 

tingkah jenis binatang. Tindakan manusia itu dikatakan selalu baerkait dengan 

insting atau pembawaan. Dalam memberikan respons terhadap adanya 

kebutuhan seolah-olah tanpa dipelajari. Tokoh dari teori ini adalah Mc. Dougall 

(Sardiman, 2010:82).  

2. Teori Fisiologis 

Teori ini juga disebutnya “Behaviour theories”. Menurut teori ini semua 

tindakan manusia itu berakar pada usaha memenuhi kepuasan dan kebutuhan 

organik atau kebutuhan utnuk kepentingan fisik. Atau disebut sebagai kebutuhan 

primer, seperti kebutuhan tentang makanan, minuman, udara dan lain-lain yang 

diperlukan untuk kepentingan tubuh seseorang dari teori ini muncul perjuangan 

hidup, perjuangan untuk mempertahankan hidup, struggle for survival. 
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3. Teori Psikoanalitik 

Teori ini mirip dengan teori insting, tetapi lebih ditekankan pada unsur-

unsur kejiawaan yang ada pada diri manusia. Bahwa setiap tindakan manusia 

karena adanya unsur pribadi manusia yakni id dan ego. Tokoh dari teori ini 

adalah Freud. 

2.4.2 Fungsi Motivasi 

Dengan mantapnya di siang bolong, si abang tukang becak mendayung 

becak untuk mengangkut penumpangnya, demi mencari makan untuk anak-

istrinya. Berjam-jam tanpa mengenal lelah para pemain sepak bola itu berlatih 

untuk menghadapi babak kualifikasi pra piala dunia. Serangkaina kegiatan yang 

dilakukan oleh masing-masing pihak itu sebenarnya dilatarbelakangi oleh 

sesuatu atau yang secara umum dinamakan motivasi. Motivasi inilah yang 

mendorong mereka untuk melakukan suatu kegiatan/pekerjaan. 

Perlu ditegaskan lagi, bahwa motivasi bertalian dengan suatu tujuan. 

Seperti disinggung di atas, bahwa walaupun di saat siang bolong si abang becak 

itu juga menarik becaknya karena bertujuan untuk mendapatkan uang guna 

menghidupi anak dan istrinya.dengan demikian, motivasi mempengaruhi adanya 

kegiatan. 

Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demekian motivasi dapat memberikan arah kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 
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3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Di samping itu, ada juga fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat berfungsi 

sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu 

usaha adanya motivasi. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan 

terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat 

melahirkan prestasi yang baik. 

 

2.4.3 Macam-macam Motivasi 

Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif 

itu sangat bervariasi. 

2.4.3.1 Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. 

2.4.3.1.1 Motif-motif bawaan 

Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak 

lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Contoh: dorongan untuk makan, 

dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja, untuk beristirahat, dorongan 

seksual. Motif-motif ini seringkali disebut motif-motif yang disyaratkan secara 

biologis. Relevan dengan ini, maka Arden N. Frandsen memberi istilah jenis motif 

Physiological drives. 

 
2.4.3.1.2 Motif-motif yang dipelajari 

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai contoh: 

dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk 

mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Motif-motif ini sering disebut dengan 
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motif-motif yang diisyaratkan secara sosial. Sebab ,manusia hidup dalam 

lingkungan sosial dengan sesama manusia lain, sehingga motifasi itu terbentuk. 

Frandsen mengistilahkan dengan affiliative needs. Sebab justru dengan 

kemampuan berhubungan, kerja sama di dalam masyarakat tercapailah suatu 

kepuasan diri. Sehingga manusia perlu mengembangkan sifat-sifat ‘ramah, 

kooperatif, membina hubungan baik dengan sesama’, apalagi orang tua dan 

guru. Dalam kegiatan belajar-mengajar, hal ini dapat membantu dalam usaha 

mencapai prestasi. 

 
2.4.3.2 Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis 

a. Motif datau kebutuhan organis, meliputi misalnya: kebutuhan untuk minum, 

makan, bernapas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat. Hal ini 

sesuai dengan jenis Physiological drives dari frandsen seperti telah 

disinggung di depan. 

b. Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain: dorongan 

untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk berusaha, untuk 

memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul karena rangsangan dari luar. 

c. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan 

eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. Motif-motif ini 

muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia luar secara efektif. 

 
2.4.3.4 Motifasi jasmaniah dan rohaniah 

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua 

jenis yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk motivasi 

jasmaniah seperti misalnya refleks, insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang 

termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan. 
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Soal kemauan itu pada setiap diri manusia terbentuk melalui empat 

momen. 

a.  Momen Timbulnya Alasan 

Sebagai contoh seorang pemuda yang sedang giat berlatih olah raga 

untuk menghadapi suatu porseni di sekolahnya, tetapi tiba-tiba disuruh ibunya 

untuk mengantarkan seseorang tamu membeli tiket karena tamu itu mau kembali 

ke Jakarta. Si pemuda itu kemudian mengantarkan tamu tersebut. Dalam hal ini 

si pemuda tadi timbul alasan baru untuk melakukan sesuatu kegiatan (kegiatan 

mengantar). Alasan baru itu bisa karena untuk menghormati tamu atau mungkin 

keinginan untuk tidak mengecewakan ibunya. 

b.  Momen Pilih 

Momen pilih, maksudnya dalam keadaan pada waktu ada alternatif-

alternatif yang mengakibatkan persaingan di antara alternatif atau alasan-alasan 

itu. Kemudian seseorang menimbang-nimbang dari berbagai alternatif untuk 

kemudian mnentukan pilihan alternatif yang akan dikerjakan. 

c.  Momen Putusan 

Dalam persaingan antara berbagai alasan, sudah barang tentu akan 

berakhir dengan dipilihnya satu alternatif. Satu alternatif yang dipilih inilah yang 

menjadi putusan untuk dikerjakan. 

d.  Momen Terbentuknya Kemauan 

Kalau seseorang sudah menetapkan satu putusan untuk dikerjakan, 

timbulah dorongan pada diri seseorang untuk bertindak, melaksanakan putusan 

itu. 
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2.4.3.5 Motifasi intrinsik dan ekstrinsik 

2.4.3.5.1 Motivasi Intrinsik 

Adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 

rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh seseorang yang senang membaca, ia 

sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. 

Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan 

memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli 

dalam bidang studi tertentu. Satu-satunya jalan untuk menuju ke tujuan yang 

ingin ialah belajar, tanpa belajar tidak mungkin mendapat pengetahuan, tidak 

mungkin menjadi ahli. 

 

2.4.3.5.2 Motivasi Ekstrinsik 

Adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya 

perangsang dari luar. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan 

sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan 

diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan 

dengan aktivitas belajar.   

 

2.4.4 Tujuan Motvasi 

Secara umum dapat dikatan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau mengubah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau 

mencapai tujuan tertentu. Tindakan akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas 

dan disadari sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, setiap orang harus 
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mengenal dan memahami benar-bear latar belakang (Ngalim Purwanto, 

1990;73). 

 

2.4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

motifasi sebagai proses batin atau proses psikologis dalam diri seseorang 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain :  

1. Faktor Ekstern 

a. Lingkungan kerja 

b. Pemimpin dan kepemimpinannya 

c. Tuntutan perkembangan organisasi atau tugas 

d. Dorongan atau bimbingan dari orang lain 

2. Faktor Intern 

a. pembawaan individu 

b. tingkat pendidikan 

c. pengalaman masa lampau 

d. keinginan atau harapan masa depan. 

2.4.6 Motivasi Orang Melakukan Olahraga 

 Menurut Gould & Petichkoff (1988) motivasi orang berolahraga ada 

berbagai macam, yaitu: 1) memperbaiki keterampilan, 2) mendapatkan 

kesenangan, 3) mendapatkan teman, 4) memperoleh tantangan yang 

menantang, 5) mendapatkan kesuksesan, 6) kebugaran. 

 Sementara itu Warkel (1980) mengemukan bahwa orang yang 

berpartisipasi dalam aktivitas fisik pada awalnya karena. 1) faktor kesehatan, 2) 

mengurangi berat badan, 3) kebugaran, 4) ingin tantangan, 5) dan merasa lebih 

baik. Baru kemudian setelah menjalani beberapa waktu bergeser kepada alasan 
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kesenangan, pengelolaan kepemimpinan, sebagai aktivitas, dan faktor sosial (Ali 

Maksum, 2008: 51). 

2.4.7 Kerangka Berfikir 

 Motifasi merupakan istilah yang lebih umum, yang menunjukan kepada 

seluruh proses gerakan termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul 

dalam individu, tingkahlaku yang timbul oleh situasi tersebut dan tujuan atau 

akhir dari gerakan atau perbuatan. Dari keinginan melakuan olahraga fitness. 

 

 

 

 

 

        

    Tabel 2.4 Kerangka Berfikir 

 

2.4.8 Hipotesis 

Peneliti telah mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama 

serta menetapkan anggapan dasar, maka lalu membuat suatu teori sementara 

yang kebenarannya masih perlu di uji (dibawah kebenaran) (suharsini arikunto, 

2006:71). Pendapat lain mengatakan tidak semua penelitian harus berhipotesis, 

hipotesis hanya dibuat jika yang dipermasalahkan menunjukan hubungan antara 

dua variabel atau lebih.  
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2.5 Masyarakat 

 Dalam bahasa inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata latin 

socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab 

syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi. 

 Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut 

suatu sistem adat-istiadat tertentu bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu 

rasa identitas bersama. Masyarakat adalah semua kesatuan hidup manusia yang 

bersifat mantap dan yang terikat oleh suatu adat-istiadat dan rasa identitas yang 

sama (Koentjaraningrat, 2002: 143-148). 

 Pengertian masyarakat mengerti Soerjono Soekanto, (2006: 22) yang 

dikutip oleh Soemarjo adalah orang-orang yang hidup bersama yang 

menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan 

perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. 

 Menurut Abdul Syani (1987) dalam buku sosiologi kelompok dan masalah 

sosial, masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya bersama-

sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, 

hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, 

selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia). 

Masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama 

memandang community sebagai unsur statis, artinya community terbentuk dalam 

suatu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu dan kedua, community 

dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu prosesnya 

yang terbentuk melalui faktor psikologi dan hubungan antar manusia. 
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Menurut Anne Ahira (2012) dalam blog pengertian masyarakat adalah 

sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi 

terbuka), dimana sebagaian besar interaksi adalah antara individu-individu yang 

berada dalam kelompok tertentu. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang 

interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat 

digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu 

komunitas yang teratur. Sekelompok manusi dapat dikatan sebagai sebuah 

masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang 

sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi 

sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. 

2.6 Definisi Kesehatan 

 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan. Istilah kesehatan itu sendiri, di dalam Undang-undang no.9 

Tahun 1960, tentang pokok-pokok, Bab 1 pasal 2 yaitu yang dimaksud dengan 

kesehatan dalam undang-undang ini ialah keadaan yang meliputi kesehatan 

badan, rohani (mental) dan soisal dan bukan hanya keadaan yang bebas dari 

penyakit, cacat dan kelemahan. 

 Definisi kesehatan tersebut sangat mirip dengan definisi yang dianut 

oleh organisasi kesehatan Sedunia sebagai berikut “health is defined as a state 

of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of 

disiase or infirmity”. Istilah ini telah sedikit berubah di dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor: 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Bab 1 pasal 1 

sebagai berikut: kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial 



45 
 

 

yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis.  (Juli 

Soemirat, 2002). 

2.6.1 Kesehatan Masyarakat 

 Kesehatan masyarakat didefinisikan oleh Winslow (1920), kesehatan 

masyarakat adalah ilmu dan kiat untuk mencegah penyakit, memperpanjang 

harapan hidup, dan meningkatkan kesehatan dan efisiensi masyarakat. Sejarah 

kesehatan masyarakat tidak terlepas dari dua tokoh metologi Yunani, yakni 

Asclepius dan Hegeia.  

 Sudah banyak ahli kesehatan masyarakat membuat batasan kesehatan 

masyarakat. Secara kronologis batasan-batasan kesehatan masyarakat mulai 

dengan batasan yang sangat sempit sampai batasan yang luas seperti yang kita 

anut saat ini dapat diringkas seperti berikut ini. Batasan yang paling tua, 

dikatakan bahwa kesehatan adalah upaya-upaya untuk mengatasi masalah-

masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Dengan kata lain kesehatan 

masyarakat adalah sama dengan sanitasi. (Soekidjo Notoatmodjo, 2007). 

2.6.2 Kesehatan Lingkungan  

 Menurut Hendrik L Blume (1981) yang dikutip oleh Departemen 

Kesehatan RI (1993), derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat 

faktor yaitu: a) Faktor lingkungan, b) Faktor perilaku masyarakat, c) Faktor 

pelayanan Kesehatan, dan d) Faktor keturunan. 

 Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap 

tingkat kesehatan masyarakat. Ini telah dibuktikan oleh beberapa hasil penelitian 

dan pengamatan. Faktor lingkungan (fisik, biologis, dan sosial) mempunyai kaitan 

yang erat dalam faktor perilaku. (Soegeng dan Anne Lies, 2004). 
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2.7 Sosilogi 

 Seorang awam yang untuk pertama kali mempelajari Sosiologi, 

sesungguhnya secara tidak sadar telah mengetahui sedikit tentang Sosiologi. 

Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami 

perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan 

peradaban, masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup telah menarik 

perhatian. Awal mulanya, orang-orang yang meninjau masyarakat, hanya tertarik 

pada masalah-masalah yang menarik perhatian umum, seperti kejahatan, 

perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan dan lain sebagainya. 

Soerjono Soekanto (1990: 1). 

 Istilah sosial (social) pada ilmu-ilmu sosial mempunyai arti yang berbeda 

dengan misalnya istilah Sosialisme atau istilah sosial pada Departemen Sosial. 

Apabila istilah “sosial” pada ilmu-ilmu sosial menunjuk pada obyeknya yaitu 

masyarakat, sosialisme adalah suatu ideologi yang berpopok pada prinsip 

pemilikan umum (atas alat-alat produksi dan jasa-jasa dalam bidang ekonomi).  

 Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang obyeknya adalah 

masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena 

telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya 

adalah: 

a. Sosiologi bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut 

didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta 

hasilnya tidak bersifat spekulatif. 

b. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu 

berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. 
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c. Sosiologi bersifat kumulatif yang berarti bahwa teori-teori sosiologi 

dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, 

memperluas serta memperhasul teori-teori yang lama. 

d. Bersifat non-etis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk-baiknya fakta 

tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut 

secara analitis. 

2.7.1 Beberapa Definisi Sosiologi Menurut Para Ahli : 

Pitirim Sorokin (1928) 

 Mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari : 

1. Hubungan dan pengaruh timbal-balik antara aneka macam gejala-gejala 

sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan 

normal; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan 

lain sebagainya. 

2. Hubungan dan pengaruh timbal-balik antara gejala sosial dengan gejala-

gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya). 

3. Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. 

Roucek dan Warren (1962)  

 Mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 

hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.  

Willian F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff (1967) 

 Berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap 

interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. 

J.A.A. Van Doorn dan G.J. Lammers (1964) 

 Berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-

struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. 
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Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1974) 

 Menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang 

mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-

perubahan sosial. Selanjutnya menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman 

Soemardi, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial 

yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga 

sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah 

pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama, umpamanya 

pengaruh timbal balik-balik antara segi kehidupan ekonomi dengan egi 

kehidupan politik, antara segi hukum dan segi kehidupan agama, antara segi 

kehidupan dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. 

2.8 Pengertian Anatomi 

 Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari ana yang artinya 

memisah–mesihkan atau mengurangi dan tomos yang artinya memotong-

motong. Anatomi berarti mengurangi dan memotong. Ilmu bentuk dan susunan 

tubuh dapat diperoleh dengan cara mengurangi badan melalui potongan bagian-

bagian dari badan dan hubungan alat tubuh satu dengan yang lain. (Syaifuddin, 

2006). Sedangkan fisiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu: fisi yang artinya alam 

atau cara kerja dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, Fisiologi adalah 

ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau 

bagian-bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Jika digabungkan, Anatomi-

Fisiologi memiliki arti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau 

potongan tubuh dan bagian alat tubuh tersebut bekerja. 

 Anatomi atau ilmu urai mempelajari susunan tubuh dan hubungan 

bagian-bagiannya satu sama lain. Anatomi regional mempelajari menurut letak 
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geografis bagian tubuh. Dan setiap region atau daerah,misalnya lengan tungkai, 

kepala, dada, dan seterusnya ternyata terdiri atas sejumplah struktur atau 

susunan yang umum didapati pada semua region. (Evelyn C, 2006) 

 Fisiologi mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan 

normal. Ilmu ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan tentang semua 

makhluk hidup yang tercakup dalam pelajaran biologi. Tubuh terbentuk atas 

banyak jaringan dan organ, masing-masing dengan fungsinya yang khusus untuk 

dilaksanakan  

 Tubuh terbentuk atas banyak jaringan dan organ, masing-masing 

dengan fungsinya yang khusus untuk dilaksanakan. Sel ialah unit utau unsur 

terkecil dari tubuh dan yang dimiliki oleh semua bagian. Sel disesuaikan dengan 

fungsinya yang harus dilaksanakan atau dengan jaringan di mana sel itu 

berbeda. (Evelyn C, 2006) 
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