
BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 
 

3.1  Sejarah Perusahaan 

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 yaitu di 

kawasan pusat bisnis Nagoya di Komplek Bumi Indah, 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 menyadari 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. Omset usaha ini pertahun masih berkisar Rp 250 juta atau sekitar Rp 

20 juta perbulan. Karena lokasi yang strategis pemilik usaha meyakini usaha ini 

masih bisa dikembangkan dengan mendapatkan lebih banyak pengunjung dan 

anggota klub fitness. Mammoth Gym beroperasi mulai jam 6 pagi hingga 11 

malam, beroperasi mulai hari Senin hingga hari Minggu. 

 

 
3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Menurut Robbin (2013), struktur organisasi adalah suatu susunan dan 

hubungan antara tiap bagian dan posisi pada suatu organisasi atau perusahaan 
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dalam menjalankan kegiatan operasional. Struktur organisasi menggambarkan 

dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan 

bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang 

baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. 

Struktur organisasi dapat memiliki pengaruh yang besar pada anggotanya. 

Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan mengarah 

pada suatu kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi menjelaskan 

bagaimana tugas kerja dilaksanakan, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara 

formal. Struktur organisasi yang di gunakan oleh Mammoth Gym adalah struktur 

organisasi yang di mulai dari wewenang jabatan paling atas ke bawah dan  

masing-masing pelaku organisasi memiliki wewenang dan tangung jawab 

tersendiri. Berikut adalah struktur organisasi Mammoth Gym: 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi Mammoth Gym. Sumber: Mammoth Gym (2018) 

 
Tugas dan Tanggung Jawab  

Manager:  

1. Membuat rencana dan strategi bisnis untuk meningkatkan jumlah anggota 

dan pengunjung Mammoth Gym  

2. Memimpin kegiatan usaha sehari hari agar operasional Mammoth Gym 

berjalan dengan lancar  

Manager 

Office Boy Kasir Trainer 
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3. Menjalin kerja sama dan komunikasi dengan pelanggan dan anggota klub 

kebugaran Mammoth Gym 

Trainer:  

1. Memberikan pelatihan dan bimbingan pada tamu dan anggota klub 

Mammoth Gym 

2. Memberikan saran dan nasehat bagi kegiatan olahraga yang baik dan benar 

bagi pengunjung dan anggota Mammoth Gym 

3. Mengorganisir acara dan kegiatan klub kebugaran di Mammoth Gym 

Office boy: 

1. Membersihkan dan merapikan area Mammoth Gym 

2. Menyiapkan semua kebutuhan tamu dan pelanggan di klub kebugaran 

3. Membantu dan menyelesaikan tugas lain yang diberikan oleh manajer 

 

3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan 

  Aktivitas utama Mammoth Gym adalah sebagai kegiatan usaha yang 

menyediakan jasa kebugaran dan kesehatan tubuh. Mammoth Gym merupakan 

sebuah klub kebugaran yang menyediakan peralatan fitness dan Gym untuk tamu 

hotel maupun pengunjung dari luar hotel. Banyak anggota dan tamu klub 

kebugaran yang melakukan latihan fitness dan Gym untuk kebugaran tubuh. Klub 

ini banyak menyediakan peralatan dan perlengkapan fitness. Mammoth Gym 

menyediakan keanggotaan bagi tamu dan pengunjung klub kebugaran ini dengan 

membayar sebesar Rp 150 ribu setiap bulannya, pengunjung dan anggota klub 

bebas untuk menggunakan semua peralatan kebugaran yang disediakan di 

Mammoth Gym. 
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3.4  Sistem yang di Gunakan oleh Perusahaan 

  Dalam sistem promosi pemasaran, selama ini Mammoth Gym belum 

melakukan perancangan dan penerapan sistem promosi secara maksimal untuk 

menarik lebih banyak pelanggan dan anggota tetap untuk bergabung dengan 

Mammoth Gym. Sistem promosi yang dimaksud disini adalah promotion mix atau 

bauran pemasaran yang terdiri dari beberapa komponen, seperti advertising, sales 

promotion dan personal selling. Diharapkan nantinya program yang diranvcang 

dan dijalankan oleh klub kebugaran ini akan memberikan manfaat dalam 

peningkatan jumlah anggota dan pengunjung klub. 
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