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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

1.1 Gambaran Umum MAXGYM Malang 

Begitu banyak pusat kebugaran yang tersebar di kota Malang, MAXGYM 

merupakan salah satu pusat kebugaran yang berada di kawasan Soekarno-Hatta. 

Dirintis oleh Ayub Wahyudi dan Agus Eko Buwono, MAXGYM membuka pusat 

kebugarannya di ruko tiga pintu pada tanggal 17 Juli 2007. Terletak di Komplek 

Ruko Taman Niaga, Jalan Kendalsari Barat IA, Blok C, No. 6-7-8, Soekarno-

Hatta; MAXGYM mampu mempertahankan kenaikan member baru di tahun 

pertama berdiri. 

Letak MAXGYM yang berada di tengah kota memiliki strategi merangkul 

anak-anak muda, khususnya mahasiswa yang berkuliah di kota Malang untuk 

menggunakan waktu luang mereka pada hal-hal positif yang dapat meningkatkan 

kualitas jiwa dan raga mereka yaitu berolahraga dan berprestasi. Sesuai dengan 

tag-line MAXGYM, “Yang muda yang berprestasi”, pemilik pusat kebugaran 

tersebut, Ayub Wahyudi mengharapkan member MAXGYM tidak hanya dapat 

berolahraga, melainkan juga dapat mengukir prestasi dibidang keolahragaan, 

khususnya body building. 

Tujuan utama MAXGYM adalah untuk membentuk generasi muda yang 

berprestasi, berprestasi yang berarti prestasi dalam bidang keolahragaan angkat 

beban seperti mind-physic dan body-building. Kedua, membuka sarana olahraga 

yang dibutuhkan oleh olahragawan manapun untuk melatih kekuatan dan juga 
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menghadirkan tempat olahraga yang bisa dikunjungi kapan saja yang dapat 

digunakan oleh orang-orang yang sibuk bekerja. 

 

1.2 Gambaran Umum Anggota MAXGYM Malang 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, anggota merupakan 

orang –yang bukan pengurus– menjadi bagian atau masuk ke dalam sebuah 

golongan (dewan, panitia, perserikatan, dan sebagainya). Anggota MAXGYM 

Malang berarti orang yang menjadi bagian secara terdaftar di MAXGYM. 

MAXGYM memiliki tiga kategori jenis member. Pertama, member Zumba, yang 

mana member ini diperuntukkan hanya bagi wanita. Jenis member ini hanya 

diperbolehkan mengikuti jenis latihan olahraga Zumba, body-language, dan 

body-pump di MAXGYM Malang. Kedua, member Zumba-Fitness, yang juga 

diperuntukkan bagi wanita yang juga ingin berolahraga angkat beban. Anggota 

yang mengambil jenis member ini dapat berolahraga Zumba maupun angkat 

beban. Ketiga, member Fitness, yang lebih diperuntukkan bagi pria namun wanita 

juga dapat memilih jenis member ini. 

Selama kurang lebih satu dekade, MAXGYM telah memiliki kurang lebih 

15 ribu member secara keseluruhan data keanggotaan. Untuk keaktifan member 

dapat dilihat dari data bulanan, yang mana saat liburan kuliah MAXGYM Malang 

bisa mendapatkan 150 sampai 200 member, sedangkan di saat kuliah bisa 

mencapai 325 orang. Anggota MAXGYM Malang memiliki anggota member 

dengan latar belakang dari pelajar, mahasiswa/ i, pekerja, sampai pensiunan. 

 

 




