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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Olahraga bisa dikatakan menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 

masyarakat Indonesia. Selain untuk menyehatkan tubuh, olahraga juga banyak manfaat dan 

fungsi lainnya. Diantaranya adalah sebagai penghilang stress, meningkatkan kapasitas 

otak, sumber penghasilan, dan manfaat lainnya.  

Olahraga sepakbola adalah olahraga yang paling populer di Indonesia. Olahraga ini 

dimainkan oleh banyak orang, dari anak-anak sampai dewasa. Begitupula dengan olahraga 

futsal, walaupun olahraga ini belum se-populer olahraga sepakbola, olahraga ini terus 

berkembang dari pertama diperkenalkan hingga kini menjadi olahraga yang terkenal, 

olahrga futsal telah mendapatkan tempat dihati para penggila bola.  

Pada dasarnya olahraga futsal tidak jauh berbeda seperti olahraga sepakbola pada 

umumnya yang dimainkan oleh dua tim yang berbeda. Namun perbedaanya permainan 

futsal hanya dimainkan oleh 5 orang pemain setiap tim. Sedangkan sepakbola 11 orang 

setiap timnya. 

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya menggemari olahraga sepakbola 

dan futsal tentu saja membutuhkan perlengkapan olahraga ini untuk bermain. Hal ini 

menjadikan peluang bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlengkapan olahraga ini, yakni dengan 

mendirikan usaha semacam ini. 

Perencanaan bisnis ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan 

perlengkapan olahraga sepakbola dan futsal. Selain itu olahraga ini juga terus berkembang 

dan semakin banyak yang menggemarinya khususnya futsal. Maka Viva Soccer 

menyediakan perlengkapan sepakbola dan futsal yang up to date, berkualitas, dan 
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terjangkau serta suasana berbelanja yang nyaman. Selain itu juga pelanggan dapat 

berbelanja secara online.  

Pemilihan nama “Viva Soccer” Viva berasal dari bahasa Spanyol yang memiliki arti 

yaitu hidup, sedangkan Soccer berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti yaitu sepak 

bola. Pemilik memilih menggunakan kata Viva agar sepak bola maupun futsal selalu hidup 

dan berkembang di masyarakat, sehingga hal ini akan berpengaruh positif terhadap 

penjualan di Viva Soccer itu sendiri. 

Perusahaan Viva Soccer bergerak dibidang pertokoan yang menjual perlengkapan 

olahraga khusus untuk futsal dan sepak bola. Perusahaan ini berlokasi di daerah Tanjung 

Duren, Jakarta Barat. Pemilihan lokasi berdasarkan dari survei lokasi yang telah dilakukan 

oleh pemilik dan berdasarkan dari lokasi pesaing yang memiliki lokasi berjauhan. 

Pemilik dan pendiri dari perusahaan ini adalah Andi Wijaya yang lahir di Tangerang 

pada tanggal 27 Oktober 1991. Andi adalah seorang penggemar olahraga futsal dan sepak 

bola. Berdasarkan pengalamannya, dia mengetahui tingginya jumlah rupiah yang harus 

dikeluarkan untuk mendapatkan perlengkapan futsal yang berkualitas baik di Indonesia. 

Melihat dari peluang itu, dia memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang 

menjual perlengkapan olahraga futsal dan sepak bola namun dengan harga yang terjangkau 

agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati olahraga ini dengan perlengkapan yang 

berkualitas baik. 

Selain memiliki harga yang terjangkau, beberapa layanan yang ditawarkan juga akan 

memanjakan para pelanggan dalam berbelanja kebutuhan olahraganya. Seperti adanya 

sistem delivery yang memudahkan pelanggan untuk membeli produk cukup dari tempat 

mereka berada saja dan juga terdapat program membership, pelanggan yang menjadi 

member akan mendapatkan potongan 5% untuk setiap pembelian produk sepatu futsal dan 
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sepak bola, serta memiliki kelebihan untuk dapat menukarkan sepatunya yang lama dengan 

sepatu yang baru di toko Viva Soccer dengan sistem tuker tambah. 

 

A. Nama dan Alamat Perusahaan 

1. Nama Perusahaan  : Viva Soccer  

2. Bidang Usaha  : Toko Perlengkapan Olahraga Futsal dan Sepak Bola 

3. Alamat Perusahaan  : Tanjung Duren Barat 1, Jakarta Barat 

4. Email Perusahaan  : viva_soccer@yahoo.com 

5. Alamat Website  : www.vivasoccer.com  

6. Bank Rekanan   : BCA, Mandiri, dan BNI 

 

B. Nama dan Alamat Pemilik Perusahaan 

1. Nama Pemilik : Andi Wijaya 

2. Jabatan : Pemilik dan Manajer 

3. Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 27 Oktober 1991 

4. Alamat Rumah : Jl. Kota Bambu Utara IV no. 10, Jakarta Barat 

5. Nomor Handphone : 081298160160 

6. Alamat E-mail : sky_lie10@yahoo.com 

 

C. Bidang Usaha 

Viva Soccer merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang retail 

produk peralatan olahraga, secara khususnya futsal dan sepak bola. Produk-produk 

yang ditawarkan berasal dari merk-merk dagang luar negeri dan produk ciptaan 

dalam negeri sendiri. 

mailto:viva_soccer@yahoo.com
http://www.vivasoccer.com/
mailto:sky_lie10@yahoo.com
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Dalam menjalankan usahanya, Viva Soccer menjual beberapa produk-produk 

dengan merek seperti Adidas, Nike, Puma, Specs, Umbro, Joma, dan League. Untuk 

produknya Viva Soccer menawarkan berbagai jenis sepatu futsal, sepatu bola, 

dekker, kaos kaki bola, baju bola, bola futsal dan sepak, dan perlengkapan sepakbola 

dan futsal lainnya. 

Viva Soccer menggunakan konsep retail dimana konsumen dapat memilih dan 

membeli berbagai model dan warna sepatu atau perlengkapan lain yang sesuai 

dengan selera mereka dengan harga yang terjangkau. Lewat konsep ini, pelanggan 

tidak perlu menghabiskan waktu mengunjungi banyak toko untuk membeli 

perlengkapan yang diinginkan karena Viva Soccer telah menyediakannya dengan 

harga serta penawaran yang menarik. 

Viva Soccer hadir dengan differensiasi produk, dengan tujuan meraih pangsa 

pasar atas produk dalam dan luar negeri. Strategi yang diterapkan ini akan 

menjadikan Viva Soccer sebagai toko yang terdepan dalam menjual peralatan 

olahraga, khususnya sepakbola dan futsal, yang akan memuaskan kebutuhan 

peralatan olahraga dengan harga yang bersahabat.  

Selain menjual produk, Viva Soccer juga menjual jasa sebagai penambah nilai 

untuk konsumen. Dengan moto kerja “membuat pelanggan pulang dengan puas”, 

Viva Soccer memiliki etos kerja yang mengutamakan kenyamanan pelanggan dalam 

berbelanja. Setiap pegawai toko yang akan menyambut dan membantu pelanggan 

yang datang untuk mendapatkan produk yang dicari sesuai dengan keinginan mereka. 


