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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan menjadi hal penting untuk setiap orang di dalam menjalankan 

aktivitasnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menjalani pola hidup yang 

sehat. Pola kehidupan sehat menurut WHO (1999),“A way of living that HELPS 

YOU ENJOY more aspects of your life. Health is not just about avoiding a disease 

or illness. It is about physical, mental and social well-being too”. Menurut Sharkey 

dalam Suharjana (2008), untuk mencapai “quality of life” ada tiga aspek yakni 

dengan mengatur pola makan, mengatur waktu tidur dan berolahraga. 

Olahraga secara teratur akan menjaga serta meningkatkan kebugaran bagi 

tubuh. Menurut Ade Rai (2008), kebugaran tubuh di dapatkan melalui kondisi fisik 

baik, fleksibilitas, dan kondisi otot yang baik. Hal tersebut akan di dapatkan dengan 

berolahraga. Sedangkan menurut Mutohir & Maksum (2007), dengan berolahraga 

seseorang dapat memelihara kesehatan dan menyembuhkan tubuh yang tidak sehat. 

Olahraga dapat di lakukan dimana saja tetapi beberapa orang lebih memilih fitness 

center sebagai tempat mereka untuk berolahraga. Menurut Griwijoyo (2007), 

fitness center adalah suatu kegiatan dalam ruangan yang menawarkan kegiatan 

olahraga yang menggunakan alat, sampai menggunakan alat-alat. 

Fenomena inilah yang diincar oleh beberapa orang untuk menciptakan bisnis 

baru dan meraup keuntungan dengan membuka sebuah fitness center atau pusat 

tempat kebugaran. Persaingan usaha di dunia fitness center mendorong pebisnis 
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untuk menciptakan daya tarik tersendiri di dalam mendapatkan konsumen, salah 

satu hal yang sering di lakukan pebisnis yaitu dengan memberikan promosi menarik 

yang berbeda dari para pesaingnya. 

Salah satu fitness center ternama di Indonesia adalah Celebrity Fitness. Nama 

Celebrity Fitness terbentuk dengan alasan agar setiap member dapat berlatih dengan 

perasaan layaknya mereka seorang selebriti, karena klub ini di desain berdasarkan 

pada standar klub yang ada di Hollywood and Beverly Hills dengan bertujuan 

memanjakan dan memberikan pelayanan kelas satu pada setiap member dan 

memberikan mereka pengalaman layaknya seorang star di dalam perjalanan 

menuju ke tujuanya. Menurut Afiana (2006), ada 9 faktor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen di dalam memilih fitness center yaitu faktor komunikasi, 

faktor eksternal konsumen, faktor pelayanan, faktor fasilitas kamar mandi dan 

kamar ganti, faktor kinerja trainer dan karyawan, faktor peralatan, faktor waktu 

konsumen dan kemampuan trainer, faktor keandalan, dan faktor tempat parkir.

 Dalam faktor komunikasi, Celebrity Fitness memiliki konsep yang berbeda 

dari fitness center lainnya yaitu menggabungkan pusat tempat kebugaran dengan 

hiburan, berolahraga bukan hanya soal tujuan yang akan di capai, tetapi bagaimana 

cara menempuh perjalanan tersebut sampai ke tujuan. Celebrity Fitness ingin setiap 

member-nya dapat bersenang-senang disaat berolahraga, karena itu mereka 

meningkatkan fasilitas serta melakukan berbagai kegiatan agar tujuan mereka dapat 

tercapai, salah satunya dengan berpromosi dengan setiap fitness center-nya selalu 

berada di dalam mall, yang mana membuat member-nya lebih mudah untuk 
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berjalan-jalan sebelum atau setelah berolahraga 3erobic teman ataupun dengan 

keluarga mereka. 

Hanya dalam waktu 9 bulan setelah memulai operasinya, Celebrity Fitness 

telah menerima 11.000 anggota dan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh 

Frontier Consulting Group di 15 kota besar di Indonesia, dengan 12.000 responden 

selama 7 tahun terakhir ini, Celebrity Fitness selalu meraih penghargaan Top Brand 

Award dan menjadi nomor 1 merek  fitness center yang mengalahkan Gold Gym, 

Fitness First, dan Rai Fitness. Top Brand award adalah penghargaan yang di berikan 

kepada merek-merek yang meraih predikat top di mata masyarakat, khususnya 

masyarakat Indonesia. Dengan adanya persaingan untuk menjadi fitness center 

yang terbaik, setiap fitness center selalu berusaha memberikan promosi beragam 

untuk tiap bulannya. Menurut Tjiptono (2004), promosi adalah aktivitas pemasaran 

untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi seseorang agar membeli produk 

yang di tawarkan. Menurut Shimp (2013), promosi tersebut memiliki 6 elemen. Di 

dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti salah satu elemen promosi yang 

di gunakan Celebrity Fitness yaitu sales promotion / promosi penjualan. 

Tahun 2017 oleh Evolution Wellness Holdings Pte. Ltd. (“Evolution 

Wellness”), Celebrity Fitness bekerjasama dengan Fitness First. Penggabungan ini 

menjadi salah satu strategi sales promotion yang di lakukan Celebrity Fitness dalam 

memperluas market mereka untuk meningkatkan sales. Menurut Flint (2017), 

“Penggabungan ini akan memungkinkan untuk beroperasi dengan skala, 

jangkauan, efisiensi yang meningkat, untuk meningkatkan pengalaman para 

anggota kami melalui perluasan berlanjut dari jaringan klub”. Penggabungan ini 
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diadakan, dengan tujuan membantu setiap member agar lebih mudah untuk 

mendapatkan tempat berolahraga, dimana mereka mempunyai 152 Fitness Center 

yang berada di seluruh Asia Tenggara. Salah satu Celebrity Fitness di Indonesia 

adalah Celebrity Fitness Supermall Karawaci. Celebrity Fitness Supermall 

Karawaci terdiri dari 1 lantai, yang mana memudahkan member di dalam 

berolahraga, dan klub ini memiliki 3 studio yang terdiri dari 4erobic, yoga, dan 

cycling studio dan menawarkan lebih dari 20 kelas per-minggunya, di antaranya 

adalah RPM, RPM Peloton, Yoga, Bosu, Body Combat, Body Pump, Fast Fit, 

Seduce, Zumba, Core Motion, TRX, RAW. Mereka juga memiliki sauna dan steam 

room di dalam kamar mandi laki-laki dan perempuan. Di tahun 2018, Celebrity 

Fitness Supermall Karawaci meraih penghargaan sebagai best consultant seluruh 

Indonesia sebanyak 2 kali. 

 

1.2. Identifikasi masalah 

Dari hasil pre-limitary research yang telah dibagikan oleh peneliti kepada 

10 member Celebrity Fitness Supermall Karawaci, promosi menjadi daya tarik 

terbesar bagi member untuk bergabung dengan Celebrity Fitness. 

Promotion Personal Trainer 

(Sales) 

Personal Branding 

70 % 20 % 10% 

Tabel 1.1 Hasil pre-limitary research responden memilih Celebrity Fitness di bandingkan 
klub lain-nya 

    Sumber: Olahan data peneliti 
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Dari ketiga sales promotion yang merupakan kajian dari studi Integrated Marketing 

Communications, peneliti tertarik untuk meneliti strategi dan taktik mana yang 

berhasil di lakukan untuk mendatangkan member baru di Celebrity Fitness 

Supermall Karawaci selama Januari sampai November 2018 untuk meningkatkan 

kegiatan sales promotion serta mengetahui promosi yang dilakukan Celebrity 

Fitness. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan di dalam pertanyaan berikut :  

Sejauh mana efektivitas sales promotion Celebrity Fitness Supermall Karawaci di 

dalam mendapatkan member baru 

 

1.4  Tujuan Penelitian  

Adapun dari uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui strategi dan taktik yang efektif untuk di aplikasikan dan melihat sejauh 

mana efektivitas sales promotion Celebrity Fitness Supermall Karawaci di dalam 

mendapatkan member baru. 

 

1.5  Kegunaan Penelitian 

Dari uraian di atas identifikasi masalah mengerucut kepada rumusan 

masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini di harapkan dapat memberi 

manfaat sebagai berikut : 
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1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang 

promosi, terutama sales promotion untuk mendapatkan member baru, 

sehingga menambah wawasan baru di bidang peminatan sales promotion 

yang merupakan kajian dari Integrated Marketing Communications. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini di harapkan dapat menjelaskan mengenai pentingnya 

sales promotion di dalam dunia usaha khususnya fitness center, hal ini di 

perlukan untuk mendapakan member baru, meningkatkan sales, dan 

mempertahankan member. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

 BAB 1. PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini peneliti akan menyajikan terakit dengan latar belakang dari 

permasalahan dari peneliti angkat dan juga kesimpulan serta rumusan 

permasalahan. Di dalam bab ini, peneliti akan mengangkat permasalahan mengenai 

fenomena Celebrity Fitness yang menjadi TOP BRAND selama 7 tahun berturut-

turut dimana dalam posisi ini Celebrity Fitness dapat mendapatkan kepercayaan 

dari member baru dimana fenomena ini juga didukung dengan adanya gaya hidup 

sehat dari masyarakat. 
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BAB 2. OBJEK PENELITIAN 

Di dalam bab ini peneliti akan menyajikan pengertian secara umum terkait 

Celebrity Fitness dan juga sales promotion sebagai objek penelitian. 

 

BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab ini peneliti akan menyajikan terkait konsep-konsep dan teori 

yang sesuai dengan permasalahan penelitian. 

 

BAB 4. METODE PENELITIAN 

Di dalam bab ini peneliti memilih metode penelitian kuantitatif serta 

ditunjang dengan buku, internet, dan wawancara yang dilakukan peneliti untuk 

lebih memahami fenomena terkait sales promotion yang dilakukan Celebrity 

Fitness. 

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini peneliti membahas hasil penelitian dari hasil kuesioner 

yang telah dibagikan kepada member baru 2018, kemudian hasil penelitian 

dikaitkan dengan konsep yang sesuai. 

 

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi hasil jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan 

peneliti dan saran untuk penelitian berikutnya. 

 

 


