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ABSTRAKSI

Semakin menjamurnya budaya olahraga di masyarakat, semakin banyak
pula event atau kompetisi olahraga yang digelar. Namun di setiap event yang ada,
para penyelenggara event olahraga masih belum memiliki cara untuk mengukur
kepuasan penonton. Menjaga tingkat kehadiran penonton pada event olahraga
sama sulitnya seperti menjaga aspek kualitas, seperti suasana dan jalannya
pertandingan karena variabel tersebut sama-sama tidak bisa dikontrol oleh
penyelenggara (Kennett, Sneath, & Henson, 2001). Maka dari itu, sangat penting
untuk memahami dan mengelola persepsi penonton pada aspek kualitas
pelayanan. Selain itu penyelenggara event olahraga juga harus bisa memahami
bagaimana persepsi penonton ini mempengaruhi nilai, kepuasan dan niat
berperilaku. Namun penelitian tentang persepsi penonton pada kualitas pelayanan
event olahraga sangat jarang di Indonesia. Maka dari itu penelitian ini ditujukan
untuk menambah pengetahuan pada bidang ini dengan mengidentifikasi persepsi
penonton tentang kualitas layanan dan penetapan harga tiket pada event Honda
DBL 2016 East Java Series North Region dan pengaruhnya pada kepuasan dan
niat berperilaku.

Penelitian ini dilakukan dengan desain survey. Data diperoleh dengan
menyebar kuesioner pada penonton Honda DBl 2016 East Java Series North
Region di DBL Arena Surabaya. Total partisipan yang berpartisipasi dalam
penelitian berjumlah 200 orang. Hasil jawaban responden dalam kuesioner
selanjutnya direkap dan ditabulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan yang terdiri dari variabel penampilan pemain, atmosfir pertandingan
dan pengalaman penonton berpengaruh positif terhadap kepuasan penonton.
Meningkatnya kepuasan penonton tersebut mempengaruhi niat berperilaku
penonton untuk datang kembali di event DBL tahun depan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi untuk ilmu pengetahuan serta
praktisi tentang bagaimana mengelola kepuasan penonton dengan melalui variabel
yang bisa dikendalikan oleh penyelenggara event
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