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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

4.1.  Sejarah Sengkaling Fitness Centre. 

 Sengkaling Fitness Centre adalah sebuah tempat kebugaran (Gym Centre) 

yang berada di kawasan Taman Rekreasi Sengkaling. Sejarah berdirinya 

Sengkaling Fitness Centre dulunya adalah kepemilikan dari PT. Bentoel pada tahun 

1999. PT. Bentoel adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Kota Malang, 

yang memiliki beberapa anak perusahaan lain dan salah satunya yaitu Taman 

Rekreasi Sengkaling. Pada awalnya PT. Bentoel Fitness Centre memiliki tempat 

kebugaran sendiri yang dapat menfasilitasi karyawan nya untuk berlatih di tempat 

tersebut. Seiring bertambahnya minat masyarakat sekitar dalam menggunakan 

fasilitas tersebut, pada akhirnya PT. Bentoel mengkomersialkan untuk menjadi unit 

usaha baru dari perusahaannya.  

 Keberadaan Taman Rekreasi Sengkaling yang masih memiliki banyak 

lahan usaha menjadi sasaran PT. Bentoel untuk mengembangkan unit usahanya 

agar dapat dinikmati, dan tidak hanya masyarakat sekitar akan tetapi orang-orang 

yang berkunjung ke Taman Rekreasi Sengkaling. Pada tahun 2013 Taman Rekreasi 

Sengkaling sudah resmi menjadi kepemilikan Universitas Muhammadiyah Malang, 

dimana seluruh isi, wahana serta fasilitas yang ada menjadi kepemilikannya. 

Dengan kata lain, yang dulunya bernama PT. Bentoel Fitness Centre berubah 

menjadi Sengkaling Fitness Centre UMM.  
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4.2. Visi dan Misi. 

Adapun visi dan misi dari Sengkaling Fitness Centre adalah “Menjadikan 

tempat gym Sengkaling Fitness Centre ini pusat kebugaran di Kota Malang”. Hal 

tersebut juga tidak lepas dari ungkapan yang menyatakan bahwa di dalam tubuh 

yang kuat terdapat jiwa yang sehat.  

4.3.  Profile Sengkaling Fitness Centre. 

 Sengkaling Fitness Centre UMM adalah satu satunya tempat kebugaran 

(Gym Centre) yang ada di dalam Taman Rekreasi Sengkaling Jalan Raya 

Sengkaling No. 188 Malang Jawa Timur. Sengkaling Fitness Centre (SFC) dapat 

memberikan wadah untuk masyarakat agar dapat memiliki pola hidup yang sehat. 

Dengan menyediakan fasilitas yang memadai seperti alat gym yang lengkap, 

ruangan luas (fullmiror), locker untuk konsumen, sauna, dan kamar mandi ganti 

yang bersih. Di dampingi dengan instruktur berpengalaman agar dapat membantu 

konsumen dalam menggunakan fasilitas yang disediakan.  

 Berbagai macam fasilitas yang disediakan Sengkaling Fitness Centre 

diantaranya adalah Freeweight, Dumbbell, Barbel, Sit Up Bench, Dip Bar, 

Treadmill, Chest press machine, Squat hack, Barbell Machine, Shoulder press, dan 

Tricep Machine. Semua fasilitas tersebut dapat digunakan konsumen ataupun 

member dari pukul 09.00 sampai 17.00 sore. Cukup dengan membayar 25.000 

sebagai uang pendaftaran, 75.000 untuk membership serta 25.000 untuk biaya 

perharinya/insidential. Selain itu diberikan locker untuk setiap konsumen agar 

memudahkan mereka meletakakan barang bawaan nya. Kamar mandi yang bersih 
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dan tempat gym yang luas adalah fasilitas yang disuguhkan untuk memberikan 

kenyamanan kepada semua member Sengkaling Fitness Centre. Tidak hanya itu, 

konsumen diberikan free entry Taman Rekreasi Sengkaling 1kali dalam sebulan, 

untuk menikmati kolam renang yang telah tersedia di dalamnya. Dengan kapasitas 

yang luas dan bersih, Sengkaling Fitness Centre dapat menampung 40 orang dalam 

seharinya. Sedangkan untuk ruangan Aerobic Centre yang berada di depannya 

dapat menampung 50-60 orang perhari.  

 Sengkaling Fitness Centre buka tiap hari dari senin sampai minggu kecuali 

hari jumat. Pendaftarannya pun sangatlah mudah, cukup datang dan mengisi 

formulir yang disediakan, memenuhi persyaratan yang terlampir, selanjutnya 

membership sudah bisa langsung berlatih di hari itu juga dengan arahan dari 

seorang instruktur berpengalaman. Untuk pertama kali latihan, member akan 

diperkenalkan dengan fungsi dari berbagai macam alat yang telah disediakan 

disana, selanjutnya instruktur akan mencontohkan penggunaan alat yang benar agar 

tidak terjadi kesalahan sehingga menyebabkan cedera otot, dan instruktur juga akan 

menjelaskan hal-hal yang penting dalam seperti pola latihan, pola makan serta jam 

istirahat yang benar dalam menjaga kebugaran tubuh.  

 Berbeda dengan Aerobic Centre, yang buka sore hari saja pukul 15.00 

sampai 17.00 pm. Member baru akan diarahkan pelan pelan untuk mengikuti 

gerakan yang di monitori oleh instrukturnya, sehingga pada akhirnya member 

tersebut dapat hafal dengan gerakan dalam berlatih. Bagi membership yang berlatih 

Gym ataupun Aerobic dapat menikmati fasilitas sauna yang dapat digunakan pukul 
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15.30 – 16.30 dan khusus weekand sauna dapat di gunakan pagi pukul 10.00 – 

10.30 serta sore hari di jam yang sama.  

 Sengkaling Fitness Centre mempunyai visi dan misi sebagai tempat pusat 

kebugaran Gym dan Aerobic Centre yang berada di kota Malang. Dengan memiliki 

fasilitas yang lengkap, ruang berlatih yang luas, kamar mandi yang bersih dan 

dilatih oleh instruktur yang sudah berpengalaman dibidangnya, Sengkaling Fitness 

Centre mencoba untuk memperluas pasar dari masyarakat sekitar, masyarakat 

umum, para wisatawan, ibu ibu serta mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

4.4.  Gambaran Umum Manajemen Sengkaling Fitness Centre. 

 Struktur yang terdapat di Sengkaling Fitness Centre sebenarnya hanya di 

tempati oleh 2 orang menejemen dan 1 orang yang menjadi instrukturnya. Akan 

tetapi disisi lain, SFC adalah bagian dari unit usaha Taman Rekreasi Sengkaling 

jadi semua pemasaran dan promosi nya di kelola oleh Marketing Communication 

dari Taman Rekreasi Sengkaling. Adapun struktur umum menejemen Sengkaling 

Fitness Centre:  
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Gambar 4.1 Struktur Manajemen Sengkaling Fitness Centre. 

1. Genaral Manager 

General Manager adalah jabatan tertinggi yang ada di dalam structural 

Taman Rekreasi Sengkaling yang bertugas untuk memantau segala hal yang 

dilakukan oleh seluruh kepala divisi. 

2. Manager 

Manager disini tepatnya adalah Manager Marketing sebagai kepala yang 

memimpin seluruh anggota dari team marketing. Tugas utama seorang Manager 

Marketing adalah bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi di dalam divisi 
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marketing, merencanakan program apa yang akan mereka lakukan dan bertanggung 

jawab kepada General Manager sebagai pimpinan mereka.    

3. Divisi Marcomm 

Divisi ini memiliki tugas masing masing disetiap jabatan nya, terbagi menjadi 5 

bagian yaitu: 

• Coordinator: sebagai kepala yang bertanggung jawab atas pergerakan 

seluruh anggotanya. 

• Bagian umum: bertugas untuk membantu seluruh pergerakan team 

marketing dalam menjalankan tugasnya. 

• Bagian Event: bertugas mengurus seluruh event yang akan 

dilaksanakan di dalam Taman Rekreasi Sengkaling serta melayani reservasi 

dalam bentuk acara/event. 

• Administrasi: bertugas dalam menata dan mengatur seluruh 

administrasi yang berjalan di dalam divisi marketing. 

• Bagian Teknologi: bertugas dalam menghandle segala bentuk informasi 

yang masuk, pemberitaan, serta promosi dalam bentuk media cetak, elektronik 

serta online. 

 

4. Coordinator Fitness Centre 

Coordinator dari Sengkaling Fitness Centre adalah kepala staff disana yang 

bertugas dalam mengatur, mengelola, dan mengurus Sengkaling Fitness Centre 

agar berjalan dengan lancar. 

5. Instructur 

Instructur Sengkaling Fitness Centre adalah trainer yang bertugas untuk 

mendampingi member dalam berlatih di SFC agar tidak terjadi kesalahan sehingga 

mengakibatkan cedera otot bagi membership. 
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 Tabel 4.1. Analisis dari Sengkaling Fitness Centre.  

Kelemahan Kelebihan 

- Kurangnya sumber daya manusia 

dalam menjalankan tugas di Sengkaling 

Fitness Centre. 

- Tidak adanya sirkulasi udara di dalam 

lokasi, sehingga menimbulkan bau 

yang tidak sedap. 

- Ada beberapa fasilitas yang tidak 

berfungsi ataupun tidak layak pakai 

- Tidak adanya jam malam untuk berlatih 

di Sengkaling Fitness Centre. 

- Tidak menyediakan/asupan 

suplementasi   

- Memiliki tempat yang luas untuk 

berlatih 

- Kebersihan terjaga 

- Mempunyai kamar mandi dan 

kamar kecil yang banyak 

- Mempunyai ruangan sauna 

- Dipandu oleh instruktur yang 

berpengalaman dibidangnnya. 

- Buka 1 kali 8 jam dalam sehari 

- Tersedia locker untuk konsumen 

yang sedang berlatih 

 

4.5. Membership Sengkaling Fitness Centre. 

Sengkaling Fitness Centre tidak jauh berbeda dengan tempat fitness lain 

pada umumnya. Disana juga berlaku sistem membership dan juga insidentil, yang 

mana biaya insidentilnya perhari mencapai 25.000 per-orang sedangkan untuk 

membership nya 125.000 per-orang. Dari data yang peneliti dapatkan, jumlah 

seluruh membership untuk sekarang ini mencapai 378 Member yang berlatih di 

Sengkaling Fitness Centre. Ada 2 macam jenis member di Sengkaling Fitness 

Centre yaitu membership khusus dan juga membership umum.  
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4.5.1 Membership Khusus.  

Member khusus Sengkaling Fitness Centre ialah mereka yang terkait seperti 

Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Malang, Karyawan Taman 

Rekreasi Sengkaling, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dan 

Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI). Adapun jumlah dari keseluruhan 

member khusus Sengkaling Fitness Centre dari member baru dan juga lama yaitu 

268 orang (*data terlampir). 

4.5.2 Membership Umum. 

Adapun jumlah seluruh membership umum Sengkaling Fitness Centre 

sebanyak 110 orang. Mereka adalah seluruh orang yang berlatih dan bukan dari 

salah satu kreteria yang disebutkan di atas (*data terlampir).  

 

Grafik. 4.2 Sumber: Sengkaling Fitness Centre 
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4.5.3 Fasilitas yang Tersedia di Sengkaling Fitness Centre. 

Adapun fasilitas yang tersedia di Sengkaling Fitness Centre ialah ruang 

aerobic, locker, dan ruang gym. Selain itu, SFC juga menyediakan beberapa alat 

yang dapat menunjang program member dalam membentuk tubuh atletis. Berikut 

adalah table fasilitas yang tersedia di Sengkaling Fitness Centre Universitas 

Muhammadiyah Malang: 

No Nama Fasilitas Jumlah 

1.  Abdominal Machine 1 Buah 
2.  Back Up Roman Chair 1 Buah 
3.  Barbell Machine 1 Buah 
4.  Barbell 

• 5 kg 
• 8 kg 
• 10 kg 
• 12 kg 
• 14 kg 

13 Pasang 
• 2 Pasang 
• 2 Pasang 
• 2 Pasang 
• 4 Pasang 
• 3 Pasang 

5.  Bench Press 1 Buah 

6.  Bicep curl machine 1 Buah 

7.  Burn fat Machine 1 Buah 

8.  Butterfly Machine 1 Buah 

9.  Cable Cross Over (Cable Fly) 1 Pasang 

10.  Cardio bicycle 2 Buah 

11.  Chest press machine 1 Set 

12.  Decline Press 1 Buah 

13.  Dip bar 1 Buah 

14.  Dumbbel 2 Pasang 

15.  Eliptical Machine 1 Buah 

16.  Fitnes bench 2 Buah 

17.  Incline Press 1 Buah 

18.  Lat Pull Down 1 Buah 

19.  Leg curl 1 Buah 
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20.  Leg Extention 1 Set 

21.  Leg press machine 1 Set 

22.  Matras Gym 3 Buah 

23.  Pull Down Back 2 Buah 

24.  Roll Press 1 Buah 

25.  Rowing Machine 1 Set 

26.  Samsak 1 Buah 

27.  Seated Military Press 1 Set 

28.  Shoulder press machine 1 Set 

29.  Sit up bench 2 Buah 

30.  Spining Back machine 1 Buah 

31.  Squat hack machine 1 Set 

32.  Treadmill 2 Buah 

33.  Weight Plate 

• 2,5 kg 
• 4 kg 
• 5 kg 
• 7,5 kg 
• 10 kg 
• 15 kg 
• 20 kg 

20 Pasang 
• 2 Pasang 
• 5 Pasang 
• 3 Pasang 
• 2 Pasang 
• 2 Pasang 
• 3 Pasang 
• 3 Pasang 

34.  Weighted bars 3 Buah 

 


