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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaan  

 Usaha pusat kebugaran tubuh yang bernama Oryza Gym Fitness Center 

yang berdiri sejak tahun 2008 berlokasi di Ruko Setiabudi No,4 Jalan Kyai Mojo 

Semarang. Gambar 5 adalah Logo Oryza Gym. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Logo Oryza Gym Fitness Center 
Sumber: Data Perusahaan 

 
Oryza Gym adalah sebuah perusahaan jasa yang memenuhi kebutuhan 

konsumen untuk berolahraga dengan menyediakan alat-alat angkat beban dan 

kelas yoga sebagai tambahan variasi olahraga. Kenyamanan dan harga yang 

terjangkau menjadi hal utama yang diusung oleh Oryza Gym sehingga 

pengalaman fitness yang menyenangkan dapat dinikmati kalangan menengah. Visi 

utama Oryza Gym adalah untuk memberikan solusi sehat bagi masyarakat.   

33 
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Oryza Gym merupakan salah satu gym yang berkembang di tengah pesaing 

fitness center yang ada di Semarang, khususnya Semarang Selatan.  

Karyawan Oryza Gym selalu dituntut untuk memberikan kenyamanan dan 

keramahan bagi para pelanggan, karena pelanggan bagi Oryza Gym adalah 

“Keluarga” yang tidak hanya sekedar datang hanya sekali. Untuk itu, “berbaur” 

dengan para pelanggan dan membuat pelanggan merasa Oryza Gym sebagai 

rumah kedua merupakan prioritas Oryza Gym. 

Dalam menjalankan bisnis, “Keep Healthy Keep Fun With Oryza Gym” 

adalah moto perusahaan yang dijadikan sebagai pedoman dan tujuan perusahaan. 

Oryza Gym berharap agar pelanggan dapat hidup sehat dengan cara yang lebih 

menyenangkan.  

 

4.1.2 Lokasi Perusahaan 

 Oryza Gym terletak di Ruko Setiabudi No.4 Jalan Kyai Mojo Semarang. 

Gambar dibawah ini adalah denah lokasi perusahaan. 

                    U                     

 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Denah Lokasi Perusahaan 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh Oryza Gym, maka 

semua anggota yang ada didalamnya harus memiliki fungsi dan tanggung 

jawabnya masing-masing. Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada didalam 

Oryza Gym. 

 

Gambar 7: Struktur Organisasi Oryza Gym 
sumber: Data Perusahaan Oryza Gym (2018) 

 
 
 
Berikut ini adalah deskripsi pekerjaan masing-masing dalam susunan organisasi 

Oryza Gym: 

1. Pemilik 

Fungsi: Bertanggung jawab atas keberlangsungan perusahaan. 

Tugas: 

a. Menentukan strategi dan kebijakan tertinggi perusahaan. 

b. Bertanggung jawab memimpin perusahaan. 

c. Bertanggung jawab atas keputusan dalam penjualan, perjanjian dan 

kerjasama dengan pihak terkait. 

Pemilik

Manajer

Operasional Keuangan Instruktur
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d. Bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang dihadapi 

perusahaan. 

2. Manajer  

Fungsi: Merencanakan, mengkordinasi, mengarahkan dan mengawasi 

kegiatan manajemen perusahaan. 

Tugas:  

a. Mengatur dan mengendalikan aktivitas manajemen pemasaran 

perusahaan. 

b. Mengatur dan mengendalikan aktivitas manajemen operasional 

perusahaan. 

c. Mengatasi berbagai masalah yang dihadapi perusahaan. 

d. Mengawasi dan mengevaluasi aktivitas manajemen perusahaan. 

3. Keuangan 

Fungsi: Mengendalikan kegiatan keuangan dan administrasi perusahaan. 

Tugas:  

a. Menerima dan memberikan penjelasan mengenai produk kepada 

pelanggan. 

b. Menangani registrasi pelanggan. 

c. Bertanggung jawab atas stock opname perusahaan. 

d. Bertanggung jawab atas laporan keuangan harian dan bulanan perusahaan. 

e. Menerima keluhan dan saran dari pelanggan untuk disampaikan pada saat 

briefing. 
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4. Operasional 

Fungsi: Mengendalikan seluruh proses operasional perusahaan. 

Tugas: 

a. Bertanggung jawab dalam penyediaan stock penjualan perusahaan. 

b. Menjalin hubungan kerjasama dengan supplier penyedia. 

c. Bertanggung jawab atas pengelolaan tata letak operasional. 

d. Bertanggung jawab atas pengelolaan peralatan fitness. 

5. Intruktur 

Fungsi: Mengarahkan pelanggan dalam berlatih. 

Tugas:  

a. Membantu dan mengarahkan pelanggan dalam menggunakan alat fitness. 

b. Bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan alat fitness. 

 

4.1.4 Spesifikasi Perusahaan 

 Oryza Gym adalah perusahaan jasa yang menyediakan fasilitas 

berolahraga bagi masyarakat melalui berbagai macam keunggulan dan pelayanan 

sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

1. Produk  

Beberapa jenis produk yang ditawarkan oleh Oryza Gym adalah sebagai 

berikut: 
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a. Fitness 

Oryza Gym menyediakan peralatan fitness yang lengkap dengan 

kualitas yang baik. Berikut ini adalah beberapa contoh aktivitas fitness 

yang dilakukan pelanggan di Oryza gym. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8: Fitness 
Sumber: Dokumentasi Perusahaan (2017) 

 
b. Aerobic 

Oryza Gym menyediakan kelas Aerobic di khususkan bagi para 

pelanggan perempuan dan dibimbing oleh instruktur aerobik yang 

berpengalaman. Berikut ini adalah contoh aktivitas aerobic yang 

diadakan di Oryza Gym. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Aerobic 
Sumber: Dokumentasi Perusahaan (2017) 
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c. Yogaswing 

Oryza gym menyediakan kelas yogaswing yang dikhususkan bagi 

pelanggan yang perempuan dan dibimbing oleh instruktur 

berpengalaman. Berikut ini adalah salah satu contoh aktivitas 

yogaswing yang dilakukan di Oryza gym. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10: Yogaswing 
Sumber: Dokumentasi Perusahaan (2017) 

 
 

2. Harga Paket Produk 

Oryza Gym memberikan penawaran harga dalam bentuk paket produk 

dengan biaya yang bersaing. Daftar harga paket produk yang ditawarkan 

dapat dilihat pada tabel 10. 
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Tabel 10: Daftar Harga Paket Oryza Gym 

PROGRAM 
BIAYA 
(Dalam 
Rupiah) 

KETERANGAN 

REGISTRASI 50000 Hanya 1x  

FITNESS 

HARIAN 
10000 MAHASISWA 

15000 UMUM 

FREELANCE 20000 NON MEMBER 

1 BULAN COUPLE 200000 PRIA + WANITA 

1 MINGGU  50000   

1 BULAN  

80000 PELAJAR 

100000 MAHASISWA 

150000 UMUM 

3 BULAN 400000   

6 BULAN 550000   

1 TAHUN 1000000   

AEROBIC 

HARIAN 15000   

HARIAN AEROBIC + 
Fitness 

25000   

YOGASWING 

HARIAN 
35000 MAHASISWA 

40000 UMUM 

FREELANCE 50000 NON MEMBER 

1 BULAN  
250000 8X PERTEMUAN, MAHASISWA 

300000 8X PERTEMUAN, UMUM 

Sumber: Data Perusahaan (2018) 
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3. Advertisement 

Oryza Gym menggunakan Leaflet sebagai media promosi. Berikut ini 

adalah desain Leaflet yang digunakan: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11: Desain Leaflet Perusahaan 
Sumber:Data Perusahaan (2018) 

 
Media sosial seperti Instagram juga digunakan oleh Oryza gym untuk mendukung 

penyebaran iklan. Berikut ini adalah akun Instagram Oryza Gym. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 12: Akun Instagram Oryza Gym 
Sumber: Data perusahaan (2018)` 

 
 



 
 

 
 

74 

4.1.5 Kapasitas Maksimal Ruangan Perusahaan 

 Dalam menjalankan bisnisnya, Oryza Gym menyadari tantangan 

perusahaan dalam penyesuaian antara kapasitas ruangan yang disediakan dengan 

jumlah peralatan dan jumlah pelanggan yang selalu berubah. Berikut ini adalah 

kapasitas maksimal ruangan perusahaan dan jumlah pelanggan dalam kurun waktu 

tertentu. 

Tabel 11: Kapasitas Maksimal Ruangan dan Jumlah Pelanggan 

Waktu 
Kapasitas Maksimal 

Ruangan  
Presentasi kehadiran 

pelanggan  
Rata-rata Jumlah Pelanggan 

07.00 - 10.00 80 orang 40% - 60% 40 orang 

10.00 - 13.00 80 orang 20% - 40% 24 orang 

13.00 - 16.00 80 orang 20% - 40%  24 orang 

16.00 - 19.00 80 orang 80% - 85% 66 orang 

19.00 - 21.00 80 orang 50 % - 70% 48 orang 

Sumber: Data yang telah diolah (2018) 

 

4.1.6 Potential Market 

Target pengembangan pasar Oryza Gym terbagi berdasarkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Market Segmentation 

a. Segmentasi Berdasarkan Pendekatan Geografi 

Oryza Gym menetapkan segmentasi konsumen di wilayah Semarang 

Selatan. 

b. Segmentasi Berdasarkan Pendekatan Demografi 

Segmen pasar yang ditentukan oleh Oryza Gym berdasarkan pendekatan 

demografi adalah sebagai berikut: 

Usia     : Remaja dan Dewasa (15 – 65 tahun) 
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Jenis Kelamin   : Laki-laki dan Perempuan 

Jenis Pekerjaan  : Mahasiswa dan Umum  

Ekonomi   : Menengah Keatas 

c. Segmentasi Berdasarkan Pendekatan Psikografi 

Segmentasi pasar Oryza Gym berdasarkan pendekatan psikografi adalah 

konsumen yang peduli pada kebugaran tubuh dalam menjaga pola hidup 

sehat sebagai life style mereka. 

2. Targeting 

 Target Oryza Gym adalah seluruh masyarakat dalam rentang usia produktif 

kelas menengah yang peduli pada kebugaran tubuh dalam menjaga pola hidup 

sehat mereka. 

3.  Positioning 

 “Keep Healty, Keep Fun With Oryza Gym” adalah slogan Oryza Gym. 

Dalam slogan tersebut, Oryza Gym ingin memposisikan diri sebagai perusahaan 

jasa kebugaran tubuh yang dapat memberikan fasilitas kepada konsumen yang 

peduli pada kebugaran tubuh dalam menjaga pola hidup sehat dengan cara yang 

menyenangkan.    

 

4.1.7 Posisi Perusahaan Dengan Pesaing 

 Dalam mengembangkan bisnisnya, Oryza Gym berada pada posisi ketiga 

dalam daftar persaingan Fitness Center yang ada di Semarang yaitu sebagai 

pengikut pasar. Sebagai pengikut pasar, Oryza Gym ikut mengambil bagian pada 

persaingan antara pemimpin pasar dengan penantang pasar,  perusahaan tidak 
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menempati posisi dominan tetapi dapat mengembangkan strategi yang sejajar 

dengan pemimpin pasar tetapi dengan resiko yang kecil. 

 

4.2 Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Analisis Lingkungan 

 Identifikasi analisis lingkungan digunakan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberlangsungan perusuhaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Berikut ini adalah analisis internal dan eksternal perusahaan. 

1. Analisis Internal Perusahaan 

 Berikut ini adalah penjabaran mengenai kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki oleh Oryza Gym: 

a.  Kekuatan Perusahaan 

1) Lokasi perusahaan yang strategis. 

2) Memberikan kenyamanan bagi pelanggan. 

3) Harga terjangkau semua kalangan. 

4) Memiliki ruangan dengan daya tamping yang memadai. 

5) Peralatan lengkap dan berkualitas. 

b. Kelemahan perusahaan 

1) Brand image perusahaan kurang dikenal masyarakat. 

2) Kurang promosi keluar perusahaan. 

3) Peralatan fitness kurang terawat. 

4) Kurang jumlah variasi kelas olahraga. 
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Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas maka kemudian 

dilakukan analisis dengan menggunakan IFE Matrix. Sistem pembobotan matriks 

IFE dilakukan sesuai dengan pengaruh faktor terhadap sebuah perusahaan. 

Pemberian bobot diberikan dengan skala 0,0 (tidak penting) – 1,0 (penting) dan 

total pembobotan adalah 1,0. Peringkat diberikan pada setiap faktor internal 

dengan kategori peringkat 1 – peringkat 4 dimana peringkat 1 diberikan jika faktor 

tersebut sangat lemah, peringkat 2 lemah, peringkat 3 kuat dan peringkat 4 sangat 

kuat. Kemudian pembobotan dan rating masing-masing variabel akan dikalikan 

sehingga akan menghasilkan total skor bobot perusahaan. Perhitungan dari hasil 

pembobotan berasal dari FGD yang dilakukan pada Kamis, 3 Mei 2018 oleh 

peneliti bersama dengan direktur dan manajer perusahaan. Tabel 13 adalah hasil 

dari FGD berupa IFE matrix. Hasil selengkapnya ada padi halaman lampiran. 

 
Tabel 13: Tabel IFE Matrix Oryza Gym Fitness Center 

 

no Faktor Internal Perusahaan  Bobot Peringkat SB Total 

Kekuatan       

1 Lokasi perusahaan yang strategis 0,15 4 0,60 

2 Memberikan kenyamanan bagi pelanggan 0,13 3 0,39 

3 Harga terjangkau semua kalangan 0,15 4 0,60 

4 
Memiliki ruangan dengan daya tampung yang 
memadai 0,12 4 0,48 

5 Peralatan fitness lengkap dan berkualitas 0,15 4 0,60 

Kelemahan       

1 Brand Image belum banyak dikenal orang 0,08 2 0,16 

2 Kurangnya promosi  0,06 1 0,05 

3 Peralatan kurang terawat 0,08 2 0,16 

4 Kurang variasi kelas olahraga 0,08 2 0,16 

  Total 1,00 - 3,20 
 
Sumber: Data Primer Oryza Gym (2018) 
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Nilai total yang diperoleh dari EFE Matrix sebesar 3,20 menandakan bahwa 

respon perusahaan terhadap lingkungan internal kurang mendukung karena nilai 

tersebut kurang dari 2,50. 

2. Analisis Eksternal Perusahaan 

Berikut ini adalah penjabaran mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi 

oleh Oryza Gym: 

a.  Peluang 

1) Pola hidup sehat masyarakat. 

2) Pesaing yang tidak gencar memberikan promosi. 

3) Daya beli masyarakat yang cukup tinggi. 

b. Ancaman 

1) Muncul pesaing baru dengan harga yang bersaing. 

2) Pelanggan yang fanatik dengan tempat fitness tertentu. 

 Sistem pembobotan matriks EFE dilakukan sesuai dengan pengaruh faktor 

terhadap sebuah perusahaan. Pemberian bobot diberikan dengan skala 0,0 (tidak 

penting) – 1,0 (penting) dan total pembobotan adalah 1,0. Peringkat diberikan 

pada setiap faktor eksternal dengan kategori peringkat 1 – peringkat 4 dimana 

peringkat 1 diberikan responden jika faktor tersebut mendapatkan respon dibawah 

rata rata, peringkat 2 diberikan responden jika faktor tersebut mendapatkan respon 

rata-rata, peringkat 3 diberikan responden jika faktor tersebut mendapatkan respon 

diatas rata-rata dan peringkat 4 diberikan responden jika faktor tersebut 

mendapatkan respon sangat bagus. Kemudian pembobotan dan rating masing-
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masing variabel akan dikalikan sehingga akan menghasilkan total skor bobot 

perusahaan. Perhitungan dari hasil pembobotan berasal dari FGD yang dilakukan 

pada Kamis, 3 Mei 2018 oleh peneliti bersama dengan direktur dan manajer 

perusahaan. Tabel 14 adalah hasil dari FGD berupa EFE matrix. Hasil 

selengkapnya ada padi halaman lampiran. 

Tabel 14: Tabel EFE Matrix Oryza Gym Fitness Center 

no Faktor Eksternal Perusahaan  Bobot Peringkat SB Total 

Peluang       

1 Pola hidup sehat masyarakat 0,27 4 1,08 

2 Pesaing yang tidak gencar memberikan promosi 0,23 4 0,92 

3 Daya beli masyarakat yang cukup tinggi 0,27 4 1,08 

Ancaman       

1 Munculnya banyak pesaing baru 0,13 2 0,26 

2 Pelanggan fanatik pada tempat fitness tertentu 0,10 1 0,10 

  Total 1,00 - 3,44 
Sumber: Data Primer Oryza Gym (2018) 

Nilai total yang diperoleh dari EFE Matrix sebesar 3,44 menandakan bahwa 

respon perusahaan terhadap lingkungan eksternal baik karena nilai tersebut di atas 

2,50. 

4.3 Matrix Internal-Eksternal 

   Matrix Internal-Eksternal digunakan untuk menganalisis faktor lingkungan 

internal dan eksternal perusahaan dalam bentuk skor. Matriks tersebut membantun 

perusahaan dalam memposisikan perusahaan dalam tampilan Sembilan sel.  

   Titik koordinat pada matriks IE ditentukan berdasarkan total skor bobot 

pada matriks IFE dan EFE. Skor total matriks IFE diletakan pada sumbu x dan 

skor total matriks EFE diletakan pada sumbu y. Matriks IE memberikan informasi 
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mengenai strategi terbaik yang akan digunakan perusahaan. Berdasarkan matriks 

IFE dan EFE pada Oryza Gym diketahui posisi koordinat perusahaan pada matriks 

IE (tabel 14) dapat dilihat pada halaman berikut: 

Tabel 15: Tabel IE Matrix Oryza Gym Fitness Center 

 
Skor IFE (3,20) 

 
4 3 

 
2 1 

Skor EFE (3,44) 
3 

I II III 

2 
IV V VI 

 
1 

VII VIII IX 

Sumber: Olahan Data Primer Oryza Gym (2018) 

 Berdasarkan hasil analisis matriks IE Oryza Gym diketahui bahwa posisi 

koordinat perusahaan berada pada kuadran I yang berarti bahwa perusahaan 

berada pada posisi tumbuh dan berkembang. Strategi terbaik yang dapat 

digunakan oleh perusahaan menurut Fred David (2012) adalah strategi penetrasi 

pasar dan pengembangan produk.  

 

4.4 Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional Perusahaan 

 Dalam pembuatan perencanaan strategis, perusahaan harus menyesuaikan 

tujuan perusahaan dengan kondisi perusahaan sehingga perencanaan stetegis 

tersebut dapat direalisasikan. Dalam pembuatan IFE dan EFE matrix pada subbab 

sebelumnya didapatkan skor total IFE perusahaan adalah sebesar 3,20 dan skor 

total EFE perusahaan adalah sebesar 3,44. Dari hasil analisis tersebut maka 

didapatkan posisi perusahaan berada pada kuadran I pada IE matrix, yaitu 
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perusahaan berada pada posisi tumbuh dan berkembang. Strategi yang akan 

digunakan adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Kedua 

strategi tersebut akan dijadikan masukan dalam pembuatan rencana strategis 

perusahaan.  

 Dari hasil analisa hasil Wawancara dan FGD dengan pemilik dan manajer 

perusahaan didapatkan beberapa tujuan, capaian indicator dan strategi yang akan 

digunakan perusahaan dalam menyusun perencanaan strategi perusahaan. 

Penjabaran dari hasil tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Pemasaran 

a. Dengan memanfatkan kekuatan perusahaan yaitu lokasi perusahaan yang 

strategis, harga terjangkau semua kalangan serta peluang pola hidup sehat 

masyarakat dan pesaing yang tidak gencar melakukan promosi, perusahaan 

bertujuan untuk menambah jumlah pelanggan baru Oryza gym sebesar 

20% dari tahun sebelumnya dengan strategi meningkatkan Brand-

Awareness perusahaan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan 

perusahaan dengan cara mengadakan free trial kepada pelanggan baru 

perusahaan, melakukan pemasaran secara online, menyelenggarakan 

workshop dan event-event olahraga. 

b. Dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan dalam memberikan 

kenyamanan bagi pelanggan dan peluang daya beli masyarakat yang 

tinggi, perusahaan bertujuan untuk menambah kebutuhan nutrisi kebugaran 

anggota Oryza Gym dengan strategi membuka Healthy  Cafe. Perusahaan 

akan  akan menjadikan Healthy Cafe ini sebagai keunggulan perusahaan  
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yang membedakan perusahaan dengan pesaing. Strategi yang akan 

digunakan perusahaan adalah dengan bekerja sama dengan suplier 

kebutuhan nutrisi anggota Oryza Gym. 

c. Dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan yaitu lokasi perusahaan yang 

strategis, memiliki ruangan dengan daya tampung memadai serta peluang 

perusahaan yaitu pola hidup sehat masyarakat dan daya beli masyarakat 

yang tinggi, perusahaan bertujuan untuk menambah variasi kelas baru 

sebanyak 3 variasi kelas yaitu Zumba, Yoga dan TRX. Strategi yang akan 

digunakan adalah bekerjasama dengan manajamen sanggar yang 

berpotensi dengan kriteria yang ditentukan perusahaan sehingga akan 

mempermudah perusahaan dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan. 

Adapun kriteria manajemen sanggar yang akan dipertimbangkan adalah 

track record manajemen dan segi kepopuleran instruktur.  

2. Bidang Operasional 

a. Dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan yaitu lokasi perusahaan yang 

strategis, memiliki ruangan dengan daya tampung memadai serta peluang 

perusahaan yaitu pesaing yang tidak gencar melakukan promosi  serta 

daya beli masyarakat yang tinggi, perusahaan bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran pelanggan baru akan keberadaan perusahaan 

dengan strategi menambah Sign System perusahaan pada 2 titik lokasi. Hal 

tersebut dilakukan perusahaan karena perusahaan menyadari keberadaan 

sign system sangat penting. 
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b. Dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan yaitu memberikan 

kenyamanan bagi pelanggan serta peluang pesaing yang tidak gencar 

melakukan promosi, perusahaan bertujuan untuk menyempurnakan sistem 

program operasional perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan 

berkerjasama dengan programer dan menyempurnakan  program yang 

sudah ada sehingga para pelanggan dapat mengetahui data-data mereka 

berupa data massa tubuh, massa otot, kadar air, kadar lemak dan masa 

berlaku paket secara online. 

c. Dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan yaitu memiliki ruangan 

dengan daya tampung memadai, peralatan fitness yang lengkap dan 

berkualitas serta peluang pola hidup sehat masyarakat, perusahaan 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas peralatan dan ruang fitness 

sehingga peralatan fitness lebih terawat dan dapat mengurangi keluhan 

konsumen sebesar 20%. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan 

pemeliharaan peralatan fitness dengan cara bekerjasama dengan suplier 

sparepart peralatan fitness. 

d. Dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan yaitu memiliki ruangan 

dengan daya tampung memadai serta peluang daya beli masyarakat yang 

tinggi, perusahaan bertujuan untuk menyediakan ruangan, peralatan dan 

kebutuhan variasi kelas baru sehingga ruangan untuk kelas baru dan 

peralatan yang dibutuhkan terpenuhi. Hal tersebut dilakukan dengan cara 

menata ulang layout ruangan dan menganalisa kebutuhan kelas baru 

seperti suspension TRX dan layout penataan suspension TRX.  
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e. Dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan yaitu memberikan 

kenyamanan bagi pelanggan, Harga terjangkau semua kalangan serta 

peluang pola hidup sehat masyarakat dan daya beli masyarakat yang 

tinggi, perusahaan bertujuan untuk menyediakan kebutuhan Healthy Cafe 

sehingga kebutuhan bahan baku dan ruangan tersedia.  

 Setelah dilakukan penjabaran oleh perusahaan maka hasil jabaran diskusi 

tersebut dimasukan kedalam tabel perencanaan strategi perusahaan. Untuk tabel 

perencanaan strategi perusahaan dapat dilihat pada tabel 16. 
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Tabel 16: Perencanaan Strategi Oryza Gym Fitness Center Semarang 
 

BIDANG TUJUAN  CAPAIAN INDIKATOR STRATEGI  
RENCANA OPERASIONAL 

TAHUN I TAHUN II TAHUN III 

PEMASARAN 

Menambah variasi kelas 
Oryza Gym 

Penambahan 3 Varian Kelas 
Baru 

Melakukan kerjasama dengan 
manajemen sanggar  

Melakukan pencarian kandidat 
dan menentukan  menejemen 
sanggar yang berpotensi 

Melakukan pencarian kandidat dan 
menentukan  menejemen sanggar yang 
berpotensi 

Melakukan pencarian kandidat 
trainer yang  berpotensi 

Bekerjasama dengan manajemen 
sanggar yang dipilih  

Bekerjasama dengan manajemen 
sanggar yang dipilih  

Menentukan trainer TRX 

Menambah Kelas Zumba 

Menambah Kelas Yoga Menambah Kelas TRX 

Penambah kebutuhan 
nutrisi kebugaran anggota 

Oryza Gym 
Healthy Café Aktif Beroperasi 

 Melakukan kerjasama dengan 
supplier kebutuhan nutrisi 

Melakukan survey kebutuhan 
nutrisi kebugaran anggota Oryza 
Gym 

Melakukan promosi Healthy café Melakukan pengembangan Healthy 
café  

Menyediakan kebutuhan 
kebugaran anggota Oryza Gym 

  

Menambah jumlah 
pelanggan baru Oryza 

Gym 

Peningkatkan jumlah 
pelanggan baru Oryza Gym 

sebesar 20% 

M ningkatkan Brand-Awareness 
Perusahaan Kepada Masyarakat 

Mengadakan Free Trial kelas 
Zumba Mengadakan Free Trial kelas Yoga Mengadakan Free Trial kelas TRX 

Pemasaran konten  pemasaran  
online Oryza Gym 

Menyelenggarakan workshop 
kesehatan 

Menyelenggarakan workshop 
kesehatan 

Menyelenggarakan workshop 
kesehatan 

Menyelenggarakan event olahraga Menyelenggarakan event olahraga 

Memberikan Merchendise pada event tertentu 

Merealisasikan Program Promo (tabel 17) 



 
 

 
 

54 

 

OPERASIONAL 

Meningkatkan kesadaran 
pelanggan baru akan 
keberadaan perusahaan  

Pemasangan Sign-System 
perusahaan pada 2 titik lokasi 

Bekerjasama dengan desainer  Mendesain baliho (1) dan neon 
box (1) perusahaan 

Mendesain baliho (2) dan neon box (2) 
perusahaan 

Evaluasi kegiatan 

Mencetak baliho (1) dan neon box 
(1) perusahaan  

Mencetak baliho (2) dan neon box (2) 
perusahaan  

Penentuan titik pemasangan 
dan pengurusan ijin 
pemasangan baliho (1) dan 
neon box (1) 

Penentuan titik pemasangan dan 
pengurusan ijin pemasangan baliho 
(2) dan neon box (2) 

Pemasangan baliho (1) dan neon 
box (1)  

Pemasangan baliho (2) dan neon box (2)  

Menyempurnakan sistem 
program operasional 

perusahaan  

Memiliki  program sistem 
informasi terpusat  

Bekerjasama dengan Programer  

Menentukan programer yang akan 
diajak bekerjasama 

Evaluasi program sistem informasi terpusat perusahaan  

Menerapkan program  sistem 
informasi terpusat perusahaan 

Meningkatkan kualitas 
peralatan dan ruang 

fitness 

Peralatan fitnes terawat 

Melakukan pemeliharaan 
peralatan fitness 

Melakukan pengecatan peralatan 
fitness dan pembaharuan jok 
duduk 

Melakukan maintenance peralatan fitness 
Keluhan konsumen berkurang 

20% 

Menganalisa dan menyediakan 
sparepart peralatn fitness yang 
dibutuhkan  

Melakukan maintenance 
peralatan fitness 

Menyediakan ruangan, 
peralatan dan kebutuhan 

variasi kelas baru 

Ruangan varian kelas baru 
tersedia 

Melakukan penataan layout 
ruangan  

Mengidentifikasi kebutuhan kelas 
zumba 

Mengidentifikasi kebutuhan kelas yoga Mengidentifikasi kebutuhan TRX 

Peralatan yang dibutuhkan 
kelas baru terpenuhi 

Menyediakan kebutuhan kelas 
zumba 

Menyediakan kebutuhan kelas yoga Menyediakan kebutuhan kelas TRX 

Menyediakan ruangan kelas 
zumba Menyediakan ruangan kelas yoga Menyediakan ruangan kelas TRX 

Menyusun Jadwal kelas zumba 
Melakukan penataan layout ruangan 
kelas yoga 

Melakukan penataan layout ruangan 
kelas TRX 

Menyusun jadwal kelas yoga Menyusun jadwal kelas TRX 

Menyediakan kebutuhan 
Healthy Café 

Kebutuhan bahan baku 
Healthy café terpenuhi 

Memenuhi kebutuhan Healthy 
café 

Menentukan suplier bahan baku 
Healthy café 

Melakukan penataan layout Healthy 
café 

Menyediakan bahan baku yang 
dibutuhkan Healthy café 

Ruangan Healthy café tersedia 

Menyediakan ruangan yang akan 
digunakan Healthy café 

Mengoperasikan Healthy café secara 
menyeluruh 

Menyediakan bahan baku yang 
dibutuhkan Healthy café 
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Tabel 17: Perencanaan Operasional Oryza Gym Fitness Center Semarang 

BIDANG 
MANAJEMEN 

TUJUAN  
CAPAIAN 

INDIKATOR 
STRATEGI  KEGIATAN 

Bulan Keterangan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

PEMASARAN 

Menambah variasi 
kelas Oryza Gym 

Penambahan 3 
Varian Kelas Baru 

Melakukan kerjasama 
dengan manajemen 
sanggar  

Melakukan pencarian kandidat dan menentukan  
menejemen sanggar yang berpotensi                         

Kandidat Manajemen Sanggar Zumba 
  Bekerjasama dengan manajemen sanggar yang 

dipilih                          

  Launching Kelas Zumba                         Free Trial Zumba 

Penambah kebutuhan 
nutrisi kebugaran 
anggota Oryza Gym 

Healthy Café Aktif 
Beroperasi  Pemenuhan Kebutuhan 

kebugaran anggota 

Melakukan survey kebutuhan nutrisi 
kebugaran anggota Oryza Gym                         Menentukan Menu healthy Café 

Menyediakan kebutuhan kebugaran anggota 
Oryza Gym                         Memenuhi Kebutuhan Menu  

Menambah jumlah 
pelanggan baru Oryza 
Gym 

Peningkatkan 
jumlah pelanggan 
baru Oryza Gym 
sebesar 20% 

Meningkatkan Brand-
Awareness Perusahaan 
Kepada Masyarakat 

Mengadakan Free Trial kelas Zumba                         Bersama Manajemen Sanggar Zumba 
Pemasaran konten  Pemasaran  online Oryza 
Gym                         Beserta Merevisi Konten Pemasaran 

Menyelenggarakan workshop kesehatan 
                        Bersama Inochi 

Memberikan Merchendise pada event tertentu                         Lihat Tabel Rencana Promosi 

Merealisasikan Program Promo                         Lihat Tabel Rencana Promosi 

OPERASIONAL 

Meningkatkan 
kesadaran pelanggan 
baru akan keberadaan 
perusahaan  

Pemasangan Sign-
System 
perusahaan pada 2 
titik lokasi 

Bekerjasama dengan 
desainer  

Mendesain baliho dan neon box perusahaan                          

Bersana Unique Desain 
Mencetak baliho dan neon box perusahaan                          
Penentuan titik pemasangan dan pengurusan ijin 
pemasangan baliho dan neon box                         

Pemasangan baliho dan pemasangan baliho 
dan neon box 

    
                    

Menyempurnakan sistem 
program operasional 
perusahaan  

Memiliki program 
sistem informasi 
terpusat  

Bekerjasama dengan Programer  
Evaluasi program sistem informasi terpusat 
perusahaan  

  
                      Bersama Programer Panuluh 

Meningkatkan kualitas 
peralatan dan ruang 
fitness 

Peralatan fitnes 
terawat 

Melakukan pemeliharaan 
peralatan fitness 

Melakukan pengecatan ulang peralatan 
fitness dan pembenahan jok duduk 

  
                      

Bersama Instruktur dan pemborong pak 
Kasmari 

Keluhan konsumen 
berkurang 20% 

Menganalisa dan menyediakan sparepart 
peralatn fitness yang dibutuhkan  

  
                      Bersama Saga 

Melakukan maintenance peralatan fitness 
                        

Menyediakan ruangan, 
peralatan dan 
kebutuhan variasi 
kelas baru 

Ruangan varian 
kelas baru tersedia 

Melakukan penataan 
layout ruangan  

Mengidentifikasi kebutuhan kelas zumba 
                        

Berkomunikasi dengan Manajemen Sanggar 

Peralatan yang 
dibutuhkan kelas 
baru terpenuhi 

Menyediakan kebutuhan kelas zumba 
                        

Menyediakan ruangan kelas zumba                         

Menyusun Jadwal kelas zumba                         

Menyediakan 
kebutuhan Healthy 
Café 

Kebutuhan bahan baku 
Healthy café terpenuhi Memenuhi kebutuhan 

Healthy café 

Menentukan suplier bahan baku Healthy 
café                         Bersama Suplier Bahan Baku Terpilih 

Ruangan Healthy 
café tersedia 

Pengadaan dan Renovasi ruangan yang akan 
digunakan Healthy café                         Borongan Bersama Kasmari 
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Tabel 18: Tabel Program Promo Oryza Gym Fitness Center Semarang 

Program 
Bulan 

Keterangan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Program Tachtical Promo 

New Year Promo                         Disc all Program 

Couple Valentine Discont                         Disc Couple 

Banking Discount                         Disc Mandiri Card 

HARDIKNAS                         Disc Registrasi Pelajar 

Diskon Mahasiswa                         Disc Registrasi Mahasiswa 

Promo Ramadhan                         Disc Freelance pukul 09.00 - 15.00 

Diskon Merdeka                         Disc All Program 

Anniversary Promo                         Disc Registrasi 

Christmas Promo                         Disc Registrasi dan Bulanan 

Program Regular 

Promo Diskon Suplemen                         Disc Suplemen (Bervariasi) 

Trial New Program                                     All Program first trial 

Exhibition 

Senam Massal                         Mengundang Masyarakat sekitar Oryza Gym (Free) 

Body Contest                           

Workshop                         Bekerjasama dengan INOCHI 

Program For Member 

Pembagian Sticker                          Branding 

Outbond                         Arung Jeram, Camping, Extrem Sport 



4.5 Impikasi Manajemen Tahun I 

 Setelah desain rencana strategi perusahaan dibuat, maka langkah 

selanjutnya yang perlu dilakukan perusahaan adalah tahap implementasi 

manajemen berdasarkan desain rencana strategi dan rencana operasional yang ada. 

Berikut ini adalah implementasi yang perlu dilakukan oleh oryza gym pada tahun 

pertama: 

1. Bidang Pemasaran 

a. Untuk menambah variasi kelas baru Oryza Gym maka dilakukan 

kerjasama dengan manajemen sanggar terkait. Pada tahun pertama 

dalam rencananya untuk menambah kelas Zumba maka Oryza Gym 

akan menentukan manajemen sanggar yang akan diajak bekerja sama, 

hal tersedut dilakukan pada 2 bulan pertama pada tahun pertama. 

Kerjasama dilakukan agar Oryza Gym dapat lebih efektif dalam 

melakukan persiapan dan secara berkelanjutan dapat dengan mudah 

memantau perkembangan kelas baru.  

b. Untuk mengaktifkan kembali Healthy Cafe maka langkah yang akan 

dilakukan pada tahun pertama adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan survei kepada pelanggan mengenai kebutuhan nutrisi 

yang dibutuhkan. 

2) Melakukan pencarian suplier kebutuhan nutrisi yang akan 

disediakan oleh Healthy Cafe Oryza Gym. 
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Pengaktifan kembali Healthy Café dilakukan sebagai upaya Oryza 

Gym untuk memiliki keunggulan bersaing dengan para pesaingnya 

sehingga pengoperasiannya akan dilakukan secara profesional. 

c. Untuk memperkuat brand awareness kepada masyarakat maka langkah 

yang akan dilakukan adalah: 

1) Mengadakan Free Trial kelas Zumba yang diperuntukan bagi 

pelanggan baru maupun pelanggan lama yang belum pernah 

melakukan Trial kelas Zumba di Oryza Gym. Pelanggan cukup 

menunjukkan KTP untuk didaftarkan pada resepsionis kemudian 

akan mendapatkan 1x Free Trial. 

2) Mempersiapkan konten pemasaran dengan cara bekerjasama 

dengan desainer untuk mendesain promo-promo terbaru yang 

akan diadakan oleh Oryza Gym. Promo akan berlangsung setiap 

bulan dengan variasi yang berbeda. Setelah desain promo 

disetujui maka akan dilakukan pemasaran secara oline dengan 

menggunakan aplikasi Instagram dan Fcabook berbayar sehingga 

akan lebih mudah menjangkau target konsumen yang diharakan 

oleh Oryza Gym. 

3) Menyelenggarakan workshop yang dilaksanakan di Oryza Gym. 

Workshop dilakukan untuk memberikan pengetahuan tambahan 

mengenai kesehatan kepada pelanggan Oryza Gym, baik 

pelanggan baru maupun pelanggan lama. Oryza Gym akan 

bekerja sama dengan Inochi selaku suplier minuman kesehatan di 
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Oryza Gym dengan memanggil beberapa narasumber yang 

berpengalaman dibidang kesehatan. 

4) Mempersiapkan desain merchandise Oryza Gym berupa sticker, 

baju dan jaket berlogo Oryza Gym dan menjualnya kepada para 

anggota atau memberikannya secara gratis sebagai hadiah kepada 

anggota pada waktu khusus dengan syarat dan ketentuan yang 

berlaku. 

5) Merealisasikan promosi perusahaan dengan menggunakan brosur, 

menggunakan media sosial seperti halaman Facebook dan 

instagram berbayar sehingga target pasar dapat dicapai. 

Oryza Gym pada tahun sebelumnya telah menggunakan media 

sosial tetapi hanya sebatas menggunakan akun standart sehingga 

target pasar tidak dapat dicapai secara maksimal.   

2. Operasional 

a. Untuk meningkatkan kesadaran calon pelaggan baru terhadap 

keberadaan perusahaan maka perusahaan akan bekerja sama dengan 

desainer untuk mendesain sign system  berupa baliho dan neonbox.  

Setelah itu Oryza Gym akan menentukan titik strategis untuk 

memposisikan baliho dan neonbox. 

b. Menyempurnakan sistem program operasional Oryza Gym. Oryza 

Gym akan bekerjasama dengan Panuluh selaku programer yang sudah 

terlebih dahulu bekerjasama dengan Oryza Gym untuk lebih 

menyempurnakan program sistem operasional sehingga dapat diakses 
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secara online oleh pemilik dan menyempurnakan sistem keanggotaan 

sehingga dapat dengan mudah juga diakses oleh anggota secara online. 

c. Untuk meningkatkan kualitas peralatan agar dapat berfungsi maksimal 

dan meningkatkan kualitas ruang fitness Oryza Gym maka langkah 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Menganalisa kebutuhan maintenance peralatan fitness. 

2) Melakukan maitenance pada peralatan fitness agar peralatan fitness 

berfungsi dengan maksimal serta menjaga kebersihan ruang fitness. 

Peningkatan kualitas akan diikuti dengan penambahan alat baru jika 

dibutuhkan dan adanya permintaan oleh pelanggan.  

d. Untuk menyediakan kebutuhan Healthy Cafe Oryza Gym maka Oryza 

Gym akan beerjasama dengan suplier untuk memenui kebutuhan 

Healthy Cafe yang sudah disurvei oleh manajemen sebelumnya. 

Kemudian untuk mempersiapkan ruangan yang akan digunakan untuk 

operasional Healthy Cafe maka Oryza Gym akan bekerjasama dengan 

arsitek borongan untuk mendisain ulang ruangan sehingga cafe dapat 

lebih dinikmati oleh pelanggan. 
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