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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Krisis global telah memberikan dampak perekonomian negatif terhadap 

negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Semua orang berusaha untuk 

mendapatkan penghasilan tambahan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari yang 

nilainya semakin meningkat. Ini dikarenakan penghasilan yang didapat dari hasil 

kerja utama selama ini tidaklah mencukupi. Upaya mencari penghasilan tambahan 

ataupun penghasilan yang mencukupi tersebut seringkali berupa kegiatan 

wirausaha. Hal ini tentu menjadikan pelakunya menjadi wirausahawan. 

Wirausahawan adalah orang yang memiliki dan mengelola serta menjalankan 

usahanya. Pelaku usaha ini didefinisikan sebagai orang yang memiliki gagasan 

(man of idea) dan manusia kerja (man of action). Wirausahawan sering dikaitkan 

sebagai orang yang inovatif atau kreatif, orang yang mendorong perubahan sangat 

penting dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan baru. Wirausahawan 

adalah orang yang berani mengambil resiko dan mampu mengembangkan 

kreatifitasnya. 

Sedangkan pengertian kewirausahaan sendiri adalah kemampuan melihat dan 

menilai kesempatan-kesempatan (peluang) bisnis serta kemampuan 

mengoptimalisasikan sumberdaya dan mengambil tindakan serta bermotivasi 
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tinggi dalam mengambil resiko dalam rangka mensukseskan bisnisnya 

(http://www.deptan.go.id/pusbangwiranis/istilah.html). 

Sementara itu menurut Winarto kewirausahaan adalah peran yang dilakukan oleh 

seseorang dimana salah satu kegiatannya adalah berinovasi. Kewirausahaan tidak 

hanya di perusahaan swasta yang berorientasi mencari laba, melainkan juga 

dilembaga nirlaba dan di pemerintahan. 

(http://www.pertamina.com/indonesia/head_office/hupmas/news/BPertamina/200

4/Juni/14_Juni/BP120604M203.htm). 

Konsep tentang wirausahawan juga lekat dengan istilah asingnya 

enterpreneur. Menurut Sudhamek AWS, entrepreneur adalah orang yang mampu 

melihat peluang, berani mengambil peluang dan mampu mewujudkan peluang 

tersebut. Kemampuan seperti itu sangat relevan untuk setiap calon entrepreneur 

dan pelaku bisnis yang mempunyai keinginan kuat untuk berhasil. Selain daripada 

itu, entrepreneur yang sukses memiliki banyak karakter positif seperti kreatif dan 

inovatif, berani mengambil resiko, tangguh menghadapi tantangan, serta jujur 

pada diri sendiri dan orang lain. 

Peran wirausahawan adalah sebagai inovator (innovator)yang menghadirkan 

hal-hal baru di masyarakat. Juga mengambil dan memperhitungkan resiko (risk 

calculator). Wirausahawan juga berperan mencari peluang dan memanfaatkannya 

(opportunity seeker and exploiter).Serta menciptakan organisasi baru 

(organization maker).  

Selanjutnya hasil karya wirausaha itu sendiri adalah untuk menghasilkan 

sumberdaya baru yang sejahtera dan juga dapat meningkatkan kemampuan 
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sumberdaya yang ada untuk menciptakan kesejahteraan bersama, kewirausahaan 

dapat berjalan dengan baik jika pelaksananya memiliki karakteristik pribadi 

wirausaha. 

Di Indonesia, khususnya Kota Bandung, tentu terdapat orang-orang yang 

memiliki karakteristik sebagai seorang wirausahawan. Dunia bisnis Indonesia 

mengenal nama-nama seperti D. Tembayong, Ir. Ciputra, H. Tatang Kosasih, dan 

beberapa nama lainnya sebagai wirausahawan yang memulai dan 

mengembangkan bisnisnya di Kota Bandung. Dalam skala usaha yang lebih kecil, 

Bandung juga banyak melahirkan wirausahawan-wirausahawan kreatif di berbagai 

bidang usaha. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat kota Bandung memiliki 

kebutuhan yang kompleks, baik sebagai industri, perkantoran, wisata, kesehatan, 

pendidikan maupun keperluan pemerintahan. 

Salah satu dari wirausahawan tersebut adalah Cornelis J. Sopamena. Tokoh 

ini dalam banyak hal memang mempunyai karakteristik sebagai inovator, dan 

sanggup memperhitungkan risiko, tergerak untuk mencoba memulai usaha 

keluarga demi memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari dan juga bagi 

kepentingan rekreasi olahraga masyarakat sekitar yaitu usaha kolam renang. 

Kolam renang memang memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai 

kegiatan usaha yang menjanjikan. Selain sebagai sarana olahraga, usaha seperti ini 

juga potensial menjadi ajang rekreasi keluarga dan sarana penidikan. Apalagi pada 

masa Bapak Sopamena mulai membayangkan ide tersebut. Beliau menyadari pada 

waktu itu (tahun 1985) sarana rekreasi di kota Bandung masih sangat sedikit. Saat 

itu memang sudah ada beberapa kolam renang, namun harga masuk tiketnya 
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sangat tinggi dan berfokus sekedar sebagai sarana olah raga. Warga lokal 

umumnya tidak berminat untuk masuk ke sarana kolam renang yang demikian. 

Pada tahun 1985 mulai didirikanlah sarana rekreasi kolam renang dengan 

nama Yulie’s Swimming Pool yang diambil dari nama istrinya dimana sarana 

rekreasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berolahraga 

sekaligus berekreasi tetapi masih dalam harga yang terjangkau. Kini setelah 

beberapa kali mengalami pergantian manajemen, Yulie’s Swimming Pool 

kemudian dirubah namanya menjadi Selly’s Swimming Pool. 

Sebagai unit usaha kolam renang ini pun mengalami berbagai hal, mengingat 

latar kondisi olah raga renang mulai dari kolam renang tersebut didirikan hingga 

masa-masa sekarang ini. Sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah olah raga 

renang di Kota Bandung dan Indonesia, kolam renang Selly’s Swimming Pool 

memang telah membari sumbangsih kisah dan kontribusi. 

Hal-hal yang terjadi dalam unit usaha kolam renang Selly’s Swimming Pool 

ini memang layak untuk dikaji sebagai salah satu referensi dunia usaha di bidang 

olah raga secara khusus di Kota Bandung. Tentu sepanjang dua puluh enam tahun 

berdirinya unit usaha ini, serta melihat kondisi bisnis bidang olah raga di Kota 

Bandung, banyak hal yang dapat dipelajari dari pengelolaan Selly’s Swimming 

Pool.  
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1.2 Pembatasan Masalah 

 

1.2.1 Bagaimana peranan dan potensi kolam renang Selly’s Swimming Pool 

terhadap masyarakat Bandung. 

1.2.2 Usaha Promosi kolam renang Selly’s dalam meningkatkan jumlah 

pengunjung. 

 

1.3 Tujuan Praktik Kerja 

 

Tujuan praktik kerja di kolam renang Selly’s Swimming pool yaitu: 

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma III Bahasa 

Jepang Fakultas Bahasa Universitas Widyatama 

2. Untuk mengetahui gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya 

3. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman bekerja lewat pelaksanaan 

praktik kerja 

4. Memperoleh kemampuan mengumpulkan data perusahaan untuk 

penyusunan laporan praktik kerja.  

5. Mengetahui peranan wirausaha kolam renang Selly’s Swimming Pool 

terhadap warga kota Bandung 

6. Mengetahui secara langsung usaha yang dilakukan dalam mempromosikan 

kolam renang Selly’s Swimming Pool 
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1.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode penulisan yang digunakan dalam memperoleh data baik data teoritis 

maupun data perusahaan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode metode 

deskriptif dengan pendekatan survey. 

Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara: 

 

1 Observasi 

Yaitu pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, 

situasi, proses atau perilaku. (http//:www.scribd.com) 

Dengan cara ini penulis melakukan pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari 

secara langsung dan ikut terlibat dalam membantu kegiatan yang berlangsung atau 

mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan 

 

2 Wawancara 

Yaitu dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari responden terwawancara. (http//:www.scribd.com) 

Penulis melakukan teknik tanya jawab secara langsung dan juga dialog dengan 

para pegawai di bagian-bagian yang berkaitan dengan praktik kerja 

 



7 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja 

 

Penulis melakukan praktik kerja lapangan di Selly’s Swimming Pool yang 

beralamat di Jl. Rancagoong No.9 Turangga Bandung Jawa Barat Indonesia. 

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan selama 100 jam yang dimulai pada 

tanggal 7 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010. 

Pada saat pelaksanaan praktik kerja, penulis ditempatkan di beberapa unit 

kerja diantaranya di bagian ticketing, pemotongan tiket dan bagian cleaning. 

 

1.6 Sistematika Penyajian 

 

Laporan ini terdiri dari 4 bab, setiap babnya memiliki kajian pembahasan yang 

memberi penekanan yang berbeda terkait hal-hal yang dilakukan oleh penulis 

selagi mengerjakan praktik kerja lapangan maupun penilaian atas pengelolaan 

manajerial kolam renang Selly’s Swimming Pool. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, tujuan praktik kerja lapangan, 

metode dan teknik pengumpulan data, gambaran serta lokasi dan waktu 

pelaksanaan kegiatan praktik lapangan. 
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BAB II PROFIL KOLAM RENANG SELLY’S SWIMMING POOL 

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai sekilas sejarah renang di Kota 

Bandung dan sejarah kolam renang Selly’s Swimming Pool, visi dan misi, fungsi, 

spesifikasi Kolam Renang Selly’s Swimming Pool, serta susunan kepengurusan 

dan pembagian tugas karyawan. 

 

BAB III PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis membahas tentang kegiatan yang penulis lakukan pada 

saat melaksanakan praktik kerja di kolam renang Selly’s Swimming Pool, peranan 

dan manfaat dari kolam renang Selly’s Swimming Pool, serta usaha promosi yang 

selama ini dilakukan oleh manajemen kolam renang Selly’s Swimming Pool.  

 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini penulis memaparkan kesimpulan dan memberi saran kepada pihak 

terkait dan bagi Universitas Widyatama 

 

 


