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1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga kesehatan merupakan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk 

menjaga tubuh tetap berada dalam kondisi sehat dan bugar. Seseorang yang 

memiliki tubuh bugar berarti lebih dari sehat. Oleh sebab itu khususnya olahraga 

kesehatan diperlukan kreativitas yang tinggi untuk membuat berbagai variasi 

bentuk aktivitas gerakan agar menjadi tidak membosankan (Mulyana, 2013). Jenis 

olahraga kesehatan yang mendukung pemeliharaan kebugaran tubuh dengan 

kreatifitas tinggi dan tidak membosankan dapat diperoleh dengan menerapkan 

program latihan kebugaran, salah satunya dengan berolahraga fitness. Latihan 

kebugaran atau fitness merupakan proses sistematis menggunakan rangsang gerak 

dan bertujuan meningkatkan atau mempertahankan kualitas fungsional tubuh, 

yang meliputi kualitas daya tahan paru jantung, kekuatan atau daya tahan otot, 

kelentukan, dan komposisi tubuh. Pengertian fitness menurut Mulyana (2013) 

adalah kemampuan fisik seseorang dalam melakukan kegiatan/kerja sehari-hari 

secara efisien tanpa timbul suatu kelelahan. Gaya hidup pelaku fitness pada 

dasarnya adalah gaya hidup yang melibatkan aktivitas yang membuat orang 

menjadi lebih sehat, lebih bugar, dan jarang sakit, yaitu dengan cara menerapkan 

istirahat yang cukup, berolahraga secara rutin, dan makan yang teratur 

(mengandung nutrisi lengkap).  

Menurut Mulyana (2013), fitness Centre merupakan salah satu tempat 

kebugaran yang sedang berkembang saat ini. Baik dari remaja hingga lansia laki-

laki maupun perempuan tertarik ketempat ini, karena ditempat ini pengunjung 
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dapat berolahraga dengan nyaman, tanpa biaya mahal, dan tidak memerlukan 

waktu yang banyak serta dapat disesuaikan dengan waktu individu pengunjung. 

Tingkat kebutuhan olahraga pada individu dengan aktivitas pekerjaan yang 

semakin meningkat, sedangkan ketersediaan tempat fitness yang semakin banyak 

dan berkembang. Hal ini memicu persaingan dalam membuka peluang bisnis 

sebagai penyedia jasa tempat fitness baik di kota maupun di penjuru pelosok kota. 

Dalam menganalisa peluang bisnis sudah semestinya memperhatikan pemilihan 

lokasi yang baik dan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi seseorang 

dalam memilih fitness centre. 

Agar dapat mengembangkan usaha dengan lebih baik lagi maka diperlukan 

beberapa strategi pengembangan usaha, salah satu strategi adalah dengan 

menerapkan promotion mix atau bauran promosi. Untuk pengembangan usaha, 

setiap perusahaan memerlukan strategi promosi yang tepat agar dapat memperluas 

pemasaran dan dikenali oleh banyak konsumen. Kegiatan bauran promosi ini 

untuk mendorong penjualan dengan mengarahkan komunikasi dan meyakinkan 

kepada para calon konsumen. Strategi yang tepat dan efektif bagi perusahaan akan 

memberikan dampak yang positif  dalam penjualan, sedangkan sebuah strategi 

pemasaran yang gagal dapat berakibat fatal. Kegagalan sebuah strategi dapat 

menimbulkan penurunan pendapatan, kerusakan reputasi perusahaan, serta 

kehilangan pelanggan.  

Menurut Shimp (2015), kegiatan pemasaran merupakan salah satu faktor 

penting yang mempengaruhi kemajuan perusahaan. Perusahaan akan 

mengandalkan strategi pemasaran sebagai syarat utama untuk melihat dan 

menyesuaikan diri dengan pasar yang selalu berubah-ubah. Sesuatu yang tidak 

dapat dihindarkan dalam kegiatan pemasaran adalah adanya persaingan, akan 
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tetapi hal tersebut tidak akan menjadi suatu masalah. Berhasil atau tidaknya 

perusahaan dalam menghadapi persaingan tergantung pada kemampuan masing-

masing perusahaan untuk menerapkan strategi pemasaran yang baik. Promosi 

adalah unsur yang sangat penting dalam keberhasilan pemasaran. Kegiatan 

promosi sudah dikenal dan dijalankan sejak lama, meskipun dengan cara yang 

sederhana. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, maka 

kegiatan promosi pun semakin berkembang dengan perkembangan media 

sekarang ini. Dengan melakukan promosi, perusahaan dapat menyampaikan 

informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan produk yang dihasilkan, 

baik mengenai kwalitas, harga, merk, dan informasi lainnya. Disamping itu 

promosi juga dapat dilakukan untuk membujuk, mengajak, dan sekaligus 

meyakinkan calon konsumen atau konsumen agar membeli dan tetap 

menggunakan produk yang ditawarkan.  

Mammoth Gym adalah usaha di bidang jasa yaitu tempat pelatihan kebugaran 

atau fitness centre, tempat ini hanya memiliki 3 orang karyawan, yaitu personal 

trainer, kasir dan office boy (OB). Pusat kebugaran ini juga menyediakan berbagai 

macam suplemen untuk membantu pertumbuhan kebugaran badan. Pemilik usaha 

ini memiliki keyakinan dengan tempat yang strategis, maka usaha ini akan 

mempunyai banyak pengunjung dan anggota. Namun menurut pemilik usaha 

jumlah pengunjung dan anggota klub kebugaran ini masih di bawah jumlah yang 

diharapkan. Pemilik usaha menyadario bahwa selama ini belum mempromosikan 

pusat kebugaran ini dengan luas sehingga jumlah pengunjung dan anggota masih 

terbatas. Mammoth Gym tersebut dijalankan oleh pemilik usaha dibantu beberapa 

karyawan tadi. Omset usaha ini pertahun masih berkisar Rp 240-360 juta atau 

sekitar Rp 20-30 juta perbulan. Karena lokasi yang strategis pemilik usaha 
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meyakini usaha ini masih bisa dikembangkan dengan mendapatkan lebih banyak 

pengunjung dan anggota klub fitness. 

Untuk dapat mengembangkan usaha menjadi lebih besar lagi maka Mammoth 

Gym membutuhkan suatu strategi pemasaran yang memiliki keunggulan untuk 

bersaing dan dapat berjalan dengan efektif sesuai pada visi dan misi perusahaan. 

Dilihat dari kondisi inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan 

penelitian kerja praktek dengan judul “Analisis dan Penerapan Bauran Promosi 

pada Mammoth Gym di Batam”. 

 
1.2 Ruang Lingkup Proyek 

Ruang lingkup dari kerja praktek ini yaitu berupa perancangan dan sistem 

bauran promosi berupa sales promotion dan advertising pada Mammoth Gym 

Batam. Diharapkan dengan adanya hasil rancangan bauran promosi ini dapat 

meningkatkan jumlah member dan pendapatan Mammoth Gym. Karya tulis ini 

akan membahas penerapan bauran promosi, rencana dan evaluasi bauran promosi 

serta penerapan bauran promosi pada Mammoth Gym ini. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :  

1. Mampu meningkatkan pendapatan Mammoth Gym sebesar 15-20 % 

perbulannya dibandingkan sebelum adanya program bauran promosi 

2. Menerapkan strategi bauran promosi yang tepat dan sesuai pada 

Mammoth Gym untuk meningkatkan daya saing usaha 

3. Meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat Batam untuk 

mendaftar dan bergabung di Mammoth Gym 
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1.4 Luaran Proyek 

Penulis membantu merancang dan membuat sistem promotion mix yang 

dapat membantu Mammoth Gym dalam meningkatkan jumlah keanggotaan tetap 

dan kesadaran pelanggan seperti: 

1. Menyebarkan brosur pada masyarakat mengenai keberadaan Mammoth 

Gym an program promosi yang di lakukan untuk meningkatkan jumlah 

pengunjung dan anggota klub kebugaran ini. 

2. Membuat promosi yang berkelanjutan melalui posting kegiatan media 

sosial seperti Facebook dan Instagram dan juga aktif mempromosikan 

Mammoth Gym di forum olahraga dan kebugaran di Batam. 

3. Melakukan promosi dengan cara membagikan voucher dan diskon untuk 

pelanggan agar dapat meningkatkan minat dan jumlah pengunjung 

Mammoth Gym.  

 

1.5 Manfaat Proyek 

Dengan adanya kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut; 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penerapan sistem bauran promosi pada Mammoth Gym ini 

memberi manfaat kepada penulis tentang pemahaman strategi promosi dan 

meningkatkan kemampuan penulis untuk merealisasikan proyek. 

b. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penerapan sistem bauran promosi ini, diharapkan mampu 

meningkatkan omset perusahaan klien, membantu Mammoth Gym dalam 
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mengembangkan dan meningkatkan produktifitas usaha. Selain itu, 

penerapan bauran promosi juga diharapkan mampu meningkatkan 

kesadaran masyarakkat akan pentingnya arti kesehatan tubuh. Dengan 

adanya analisis yang dilakukan pada kerja praktek ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran sistem bauran promosi pada pelaku usaha lainnya. 

 

1.6 Metodologi Penulisan 

1. Metode Observasi 

  Metode ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi kerja praktek 

yaitu Mammoth Gym dari sistem kerja dan promosinya. Dari hasil 

pengamatan nantinya dapat disimpulkan bauran promosi apa yang bisa 

dilaksanakan di perusahaan ini. Kesimpulan perlu dibuat agar nantinya 

program bauran promosi yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif dan 

sesuai dengan yang direncanakan.  

2. Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan mewawancari pemilik usaha untuk 

mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi Mammoth 

Gym dengan lebih jelas dan mendalam sehingga informasi yang digunakan 

dapat berguna dalam perancangan pelaksanaan kerja praktek. 

 

1.7     Jadwal Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan  Kerja Praktek 

Pelaksanaan kerja praktek dijadwalkan dari bulan Juli 2018 sampai dengan 

bulan Oktober 2018 di Mammoth Gym berlokasi di kawasan Nagoya Batam. 

Kerja praktek ini dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat dimulai pada pukul 

09:00 hingga pukul 16:00. Dengan cara melakukan pengamatan dan pengamatan 
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langsung ke Mammoth Gym untuk mendapatkan hasil penulisan yang sesuai 

kondisi di Mammoth Gym. 

 
 
1.8     Sistematika Pembahasan 

Penulis membagi penulisan pelaksanaan kerja praktek ini ke dalam 

beberapa bab agar lebih terstruktur dan sistematis, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini mengulas tentang latar belakang penulisan 

pelaporan kerja praktek ini, ruang lingkup penelitian yang 

ditetapkan, tujuan proyek kerja praktek, luaran proyek, dan 

manfaat proyek, metode penulisan, jadwal pelaksanaan kerja 

praktek hingga sistematika yang digunakan dalam penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori mengenai pemasaran dan bauran pemasaran 

yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja praktek. Teori 

didapatkan dari jurnal maupun buku-buku sebagai referensi 

sesuai dengan kerja praktek yang diterapkan. 

BAB III  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas mengenai identitas peerusahaan yang 

membuat tentang lokasi serta sejarah umum perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, waktu operasional dan aktivitas kegiatan 

operasional perusahaan. 

BAB IV : METODOLOGI 

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses perancangan, serta tahapan dan jadwal 
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pelaksanaan dari tahap persiapan sampai dengan tahap penilaian 

dan pelaporan. 

BAB V : ANALISA DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas mengenai analisa data yang berisi gambaran 

hasil observasi awal hingga akhir kerja praktek, perancangan alat 

atau sistem yang dihasilkan untuk perusahaan, dan kendala 

implementasi jika kerja praktek tidak dapat diimplementasikan 

perusahaan. 

BAB VI : IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas mengenai proses yang terjadi pada tahap 

implementasi dan umpan balik yang diperoleh dari hasil 

perancangan yang di implementasikan perusahaan. 

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan 

rangkuman laporan kerja praktek dan saran unuk ditindaklanjuti 

atau di kembangkan untuk penulis selanjutya. 
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