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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Nama dan Alamat Perusahaan 

Bisnis Penyewaan Lapangan Bulutangkis yang dibuka di Sunter yang didirikan 

dengan nama Sunter Badminton Arena merupakan nama yang dibuat berdasarkan 

hasil pemikiran sendiri untuk menghasilkan nama yang unik dan khas sehingga 

mudah diingat oleh orang-orang. Sunter Badminton Arena dipilih sebagai merek 

yang akan dipakai oleh penulis untuk membuka tempat penyewaan lapangan 

bulutangkis ini karena Sunter Badminton Arena memiliki nama yang 

mencerminkan pada jasa yang ditawarkan serta mudah diingat oleh konsumen, 

yaitu penyewaan lapangan bulutangkis. Nama ini juga memudahkan konsumen 

untuk mencari lokasi Sunter Badminton Arena tersebut 

Sunter Badminton Arena direncanakan akan didirikan pada bulan Januari 2014, 

di Sunter Jalan Sunter danau Utara , Jakarta utara. Sunter Badminton Arena adalah 

tempat penyewaan lapangan bulutangkis yang akan menawarkan kualitas lapangan 

yang berkualitas serta adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung  

Penulis memilih lokasi untuk memulai bisnis ini di daerah Sunter karena daerah 

ini merupakan lokasi yang strategis dan memiliki banyak pemukiman sehingga 

memudahkan konsumen untuk menjangkau lokasi Sunter Badminton Arena, dan 

juga di daerah ini masih sedikit sekali lapangan penyewaan bulutangkis dan juga 

makin banyak masyarakat yang mulai peduli dengan kesehatan. 
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Berdasarkan analisis di atas, maka penulis menetapkan data-data 

perusahaannya adalah sebagai berikut: 

 Nama Perusahaan  :   Sunter Badminton Arena 

 Bidang Usaha  :  Penyewaan lapangan bulutangkis 

 Bentuk Badan Hukum :  Perorangan 

 Alamat Perusahaan : Jl. Danau Sunter barat No 10, Jakarta Utara 

 Nomor Telepon  : 021 – 65837229 

Bank Perusahaan  : BCA nomor rekening 093 137 8642 a/n Theodorus 

Hidayat     

 Mulai Berdiri  : Januari 2014 

 

B. Nama dan Alamat Pemilik Perusahaan 

Nama Pemilik  : Theodorus Hidayat 

Tempat / Tanggal lahir  : Jakarta, 23 November 1991 

 Alamat Pemilik    : Apartemen metro sunter no 1533 blok 2,  

       Jakarta Utara 

Email   : theo2311@live.com 

No. Telp   : 08119785091 
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C. Bidang Usaha  

Bidang usaha yang dijalankan oleh pemilik bergerak di bidang Penyewaan 

lapangan bulutangkis serta pelatihan bulutangkis, dengan adanya fasilitas yang 

memadai. Lapangan yang akan digunakan berbahan dasar karpet yang memungkinkan 

minimalnya cedera dan meningkatkan kenyamanan dalam bermain, dan juga di berikan 

fasilitas wi-fi yang meningkatkan kepuasan konsumen 

Selain itu disini juga akan dilakukannya pelatihan bulutangkis untuk dewasa atau 

anak-anak, dan juga adanya penyewaan sewa stand, Biaya penyewaannya adalah 

45.000 untuk hari senin-jumat dan 60.000 untuk hari sabtu-minggu. 

 


