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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Data perusahaan 

 

Sepak bola menjadi olah raga primadona di seantero penjuru dunia. Olahraga 

yang tidak memandang umur, profesi, maupun latar belakang ini, Semakin hari semakin 

berkembang. Futsal yang termasuk menjadi pengembangan sepak bola, arena atau 

lapanganya yang lebih kecil, bisa bermain indoor ataupun outdoor, siang ataupun 

malam. Futsal sebagai olah raga alternatif kini menjadi salah satu olah raga yang paling 

di gemari, terbukti dengan semakin banyak antusiasme masyrakat terhadap futsal dan 

menjamurnya lapangan futsal di setiap kota. Antusiasme masyarakat dari remaja hingga 

dewasa untuk bermain futsal semakin terlihat dari kompetisi – kompetisi yang diadakan. 

Fenomena ini menjadikan penulis memilih futsal menjadi lahan bisnis yang di pilih. 

Bisnis yang didirikan oleh penulis diberi nama Milky Way Futsal yang sesuai 

namanya menjadi pusat perkumpulan para penggemar futsal, serta menjadi yang 

terbesar dan terbaik di wilayah Cibubur. Milky Way Futsal bergerak di bidang 

penyewaan lapangan futsal yang memiliki kualitas yang baik untuk bermain futsal, 

Bisnis yang akan dijalankan berlokasi di Jalan Commpark Broadway no.27 Kota wisata 

Cibubur. Untuk pemesanan atau informasi dapat menghubungi nomor telepon Milky 

Way yaitu 021 – 84933177, bisa juga melalui website www.milkywayfutsal.com dan 

juga melalui email milkywayfutsal@gmail.com. Milky Way Futsal direncanakan 

beroprasi pada awal tahun 2016 dan dalam menjalankan bisnis Perorangan ini penulis 

menggunakan jasa bank BCA (Bank Central Asia) untuk penyimpanan dana. 
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B. Biodata Pemilik 

 Milky Way Futsal merupakan bisnis yang dijalankan penulis yang bernama 

Sandy yang memiliki jabatan sebagai pemilik bisnis. Penulis yang lahir di kota Bogor 

pada tanggal 17 juni 1992 ini memiliki impian mendirikan Lapangan futsal sejak lama 

dan dengan dukungan orang tua untuk menjalankan bisnis dengan baik. Penulis 

bertempat tinggal di jalan pesona kyoto blok D3 no. 51, Kota Wisata, Cibubur, Bogor, 

sehingga dekat dengan lokasi pendirian bisnis Milky Way Futsal. Pendidikan terakhir 

yang diterima Penulis yaitu Sarjana Ekonomi Kwik Kian Gie School of Business. Untuk 

dapat menghubungi Penulis bisa melalui email : Sandysann1706@gmail.com atau 

melalui nomor telepon 08979008145. 

 

C. Bidang Usaha 

Milky Way Futsal adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa 

penyewaan. Sejak deperkenalkannya futsal di Indonesia, Olahraga Futsal telah meraih 

popularitas dan menjadi hiburan yang dipilih oleh orang banyak. Milky Way Futsal 

hadir dengan menawarkan fasilitas berbeda daripada penyedia penyewaan lapangan 

futsal kebanyakan di Kota Bogor, yaitu dengan menyediakan loker agar pemain dapat 

menyimpan barang bawaan dengan aman  dan lapangan dengan penggunaan alas karet 

yang berkualitas baik. 

Milky Way Futsal juga menyediakan layanan bagi klub atau tim yang ingin 

menyewa lapangan secara rutin untuk bermain atau berlatih dengan menjadi member 

dari Milky Way Futsal agar jadwal latihan dan nomor lapangan akan disediakan secara 

khusus, sehingga pada jam yang telah ditetapkan orang lain tidak diperbolehkan 

menggunakan lapangan tersebut, Selain dapat disewa untuk keperluan latihan atau 

sekedar bermain futsal, Milky Way juga menyediakan layanan bagi pihak yang ingin 
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menyewa lapangan untuk keperluan pertandingan atau kejuaraan futsal, seperti 

kejuaraan futsal antar pelajar SMP dan SMA se-Kota Bogor atau kejuaraan yang 

bersifat umum. 

Milky Way Futsal merupakan sebuah usaha di bidang penyewaan lapangan 

futsal. Milky Way Futsal memiliki fasilitas seperti loker agar pemain dapat menyimpan 

barang – barangnya dengan aman dan bermain dengan tenang. Selain loker, Milky Way 

Futsal juga memiliki desain lapangan yang berbeda dengan kebanyakan tempat 

penyewaan futsal lainnya di wilayah Cibubur, yaitu dengan menggunakan alas karpet 

karet dengan kualitas yang baik agar dapat mengurangi resiko cedera saat terjatuh. 


