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BAB II 

PENGOLAHAN DATA ANGGOTA PUSAT KEBUGARAN SETYA GRAHA 

YOGYAKARTA 

 

2.1 Tinjauan Umum  

 Dalam perkembangan teknologi informatika sekarang ini sangat dirasakan 

pengaruhnya disegala bidang ilmu. Hal ini tidak dapat dipungkiri apalagi dengan 

pengolahan data dan informasi yang mempunyai peran sangat penting dalam 

pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat 

menyampaikan suatu informasi dengan cepat dan tepat. 

 Kemajuan tersebut telah mendorong sistem pengolahan data menjadi lebih 

akurat dan berbeda dengan sistem-sistem informasi yang diolah secara manual. 

Adapun kemampuan yang dimiliki komputer dalam melaksanakan tugas diantaranya 

adalah dapat bekerja dengan kecepatan tinggi, mempunyai ketelitian tinggi, 

kemampuan pengingat yang besar dan menghemat penggunaan waktu maupun 

tenaga manusia. 

 Dengan sistem komputerisasi akan diperoleh hasil yang lebih mudah dan 

cepat sesuai dengan keinginan sehingga informasi dapat diperoleh dengan cepat, 

tepat dan akurat dibandingkan dengan menggunakan sistem pengolahan data secara 

manual. Dengan menggunakan sistem pangolahan data secara manual biasanya suatu 

informasi yang disajikan lebih terbatas. Sementara informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna harus cepat, tepat dan akurat. Hal ini menyebabkan waktu maupun tenaga 

menjadi tidak efisien. Selain menimbulkan keterlambatan dalam menyajikan suatu 

informasi, faktor ketelitian juga sangat berpengaruh. Akan tetapi semua itu 

tergantung pada faktor manusia sebagai pelaksananya. 

 Untuk mengatasi hal di atas, maka akan dibuat cara yang paling efektif 

dengan membuat suatu sistem pengolahan data yang mampu mengatasi kelemahan 
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tersebut di atas. Salah satunya adalah dengan menggunakan alat bantu komputer 

sebagai salah satu sarana yang cukup baik untuk menyajikan informasi yang cepat, 

tepat dan akurat. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sistem 

pengolahan data adalah faktor kesesuaian sistem dengan pemakai, sehingga dalam 

penggunaannya pemakai tidak menemui kesulitan baru yang mengakibatkan sistem 

tidak bisa dioperasikan. 

 

2.2 Sejarah Singkat Pusat Kebugaran Setya Graha Yogyakarta 

 Gedung Setya Graha dibangun pada tahun 1978 oleh Bapak Setyo Nugroho. 

Pada awalnya gedung Setya Graha didirikan dengan maksud untuk membuka usaha 

dibidang perhotelan. Karena Bapak Setyo senang berolahraga, maka beliau 

memanfaatkan sebuah ruangan untuk melakukan hobinya itu. Lama kelamaan 

karyawan hotel tersebut banyak yang ikut-ikutan melakukan kegiatan olahraga itu. 

Karena beliau ingin memasyarakatkan olahraga kepada masyarakat, maka pada tahun 

1982 atas usulan para karyawan kemudian Bapak Setyo resmi membuka Pusat 

Kebugaran Setya Graha untuk masyarakat luas. Cabang olahraga yang ada pada 

waktu itu hanya dua, yaitu body building dan aerobik. Memang pada awalnya 

anggota pusat kebugaran hanya sedikit. Seiring dengan perkembangan jaman dimana 

orang semakin menyadari betapa pentingnya oleh raga untuk menjaga kesehatan 

tubuh, maka jumlah anggota pusat kebugaran meningkat dengan pesat. Kemudian 

pada tahun 1987 cabang olah raga yang ditawarkan ditambah lagi, yaitu body 

language dan karate. 

Selain memasyarakatkan olahraga, pusat kebugaran setya graha juga berujuan 

untuk mencetak atlet-atlet baru untuk menggantikan atlet yang bebih senior. Di sini, 

anggota yang berprestasi juga akan diturunkan dalam beberapa even perlombaan. 

Dan sampai sekarang sudah banyak piala yang dapat diraih oleh atlet dari pusat 

kebugaran setya graha. 
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2.3    Mekanisme Pengolahan Data Anggota Pusat Kebugaran Setya Graha 

Yogyakarta 

Untuk menjadi anggota pusat kebugaran setya graha prosedurnya tidaklah 

terlalu rumit. Jika ingin menjadi anggota di pusat kebugaran ini, hal yang pertama 

harus dilakukan adalah mengisi pomulir pendaftar yang telah disediakan. Calon 

anggota memilih program latihan yang ditawarkan. Adapun program yang 

ditawarkan untuk saat ini antara lain: Body Building, Body Language, Karate dan 

Aerobic. 

Setelah calon anggota memilih program yang ditawarkan, peserta wajib 

membayar iuran yang telah ditentukan. Setelah itu persayaratan terpenuhi, maka 

calon anggpta akan memperolah Member Card atau kartu anggota. Untuk 

selanjutnya pembayaran iuran bulanan dilakukan setiap tanggal 1 s/d 15. 

Anggota yang belum pernah latihan atau baru pertama kali melakukan latihan 

akan didampingi oleh instruktur dan pelatih, yang bertugas memberi petunjuk 

tentang bagaimana cara melakukan latihan dengan benar sesuai dengan program 

latihan yang dipilih serta memberi petunjuk bagaimana menggunakan peralatan yang 

ada. Instruktur di pusat kebugaran setya graha ini diambil dari atlet yang berprestasi 

dan telah meraih beberapa penghargaan dalam berbagai even pertandingan. 

Presensi anggota dilakukan dengan cara menyerahkan kartu anggota kepada 

bagian resepsionis, kemudian data tersebut akan dimasukkan ke komputer. Untuk 

selanjutnya, bagian resepsionis akan memberitahukan pada jam berapa nantinya 

anggota kebugaran harus menyelesaikan latihannya. Dan pengambilan kartu anggota 

dilakukan pada waktu anggota kebugaran sudah selesai melakukan latihan. 

Pemantauan terhadap perkembangan anggota kebugaran dilakukan setiap satu 

bulan satu kali. Pemantauan perkembangan anggota ini dilakukan oleh instruktur 

(pelatih) masing masing anggota. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian 

diberikan pada bagian resepsionis pusat kebugaran, dan selanjutnya data tersebut 
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akan dimasukan ke komputer. Untuk pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gizi 

dilakukan oleh seorang dokter yang khusus disediakan oleh penyelenggara (hotel 

setya graha). Sedangkan pemeriksaan kesehatan anggota kebugaran itu sendiri 

dilakukn dua kali dalam satu minggu. Hasil pemeriksaan tersebut akan dicatat oleh 

dokter yang kemudian hasil tersebut diberikan kepada bagian resepsionis pusat 

kebugaran setya graha untuk diperoses. Untuk pemeriksaan itu pasien tidak dipungut 

buiya kecuali jika memang ada anggota yang memerlukan suplemen (obat), maka 

pasien tersebut harus membayar obat yang dibutuhkan itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


