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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 PROFIL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  

 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berdiri pada tahun 1964, 

Universitas Muhammadiyah Malang atau yang biasanya disingkat UMM dibangun 

oleh tokoh-tokoh dari Muhammadiyah. Berawal hanya mempunyai tiga fakultas 

yaitu Fakultas Ekonimi, Fakultas Hukum dan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP). Sampai saat ini UMM telah mempunyai 42 laboraturium dan 

56 prodi.  

 Universitas Muhammadiyah Malang adalah salah satu perguruan tinggi 

swasta terbaik di Indonesia. Selain itu sebagai perguruan tinggi yang termuka di 

Jawa Timur, Universitas Muhammadiyah Malang telah mengelola lebih dari 18.000 

mahasiswa aktif. Mahasiswa yang aktif di Universitas Muhammadiyah Malang 

berada di Indonesia maupun di luar negeri. Universitas Muhammadiyah Malang 

adalah kampus islami. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah sebuah hambatan karena 

mahasiswa UMM tidak hanya beragama islam saja. Agama lain pun dapat berkuliah 

di kampus ini seperti yang beragama, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.  

 Universitas Muhammadiyah Malang setiap tahunnya selalu melakukan 

sebuah peringkatan. Seperti, peningkatan fasilitas untuk kuliah, gedung perkuliahan, 

laboraturium, beberapa area hotspot dan fasilitas internet. Untuk mengikuti jaman 

perkembangan internet, maka dari itu UMM juga melakukan pengembangan 

perpustakaan berbasis digital. Mempermudah mahasiswa untuk mencari buku yang 

ada di perpustakaan melalui gadget dengan membuat website (laser.umm.ac.id).  
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4.2 OBJEK PENELITIAN(NIGHT CLUB) 

4.2.1 Hugo’s 

Hugo’s Café adalah klub malam yang ada di basement Cyber Mall, Dieng 

Plaza di Jalan Raya Langsep No. 2A, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, 

Kota Malang. Hugo’s pertama kali dibuka pada 21 Mei 2001. Harga tiket masuk ke 

Hugo’s untuk tamu pria Rp100.000 dengan nominal itu bisa mendapatkan softdrink. 

Untuk wanita Hugo’s menyediakan special harga yaitu ‘free entry every day’ atau 

dengan kata lain adalah gratis untuk setiap harinya. Bagi yang ingin memesan 

tableakan dikenakan minimal harga order Rp300.000 dengan satu tower atau satu 

botol minuman beralkohol. Sedangkan kalau mau open bottleakan dikenakan 

minimal order Rp800.000 perbotolnya.  

4.2.2 Triangle 

Triangle adalah sebuah klub malam yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta 

No. 72 Malang (Sebelah Utara RSB Pemata Bunda). Klub malam ini baru berjalan 

sekitar dua tahun, masih baru di kalangan klub malam yang ada di Malang. Akan 

tetapi, sangat hits dikalangan mahasiswa di Malang dan sekitarnya. Harga tiket 

masuk untuk Triangle cukup dengan memesan minuman beralkohol saja sekitar 

Rp100.000-350.000, lalu duduk di kursi yang gabung dengan orang lain.  Kalau 

mau duduk di sofa harus open table dengan minimal order minuman beralkohol 

Rp1.000.000. Ruangan di Triangle tidak terlalu luas seperti klub malam lainnya tapi, 

ruangan tetap ber-ac dan bisa merokok. Triangle buka pukul 18.00-02.00 WIB 

(weekdays) dan pukul 18.00-03.00 (weekends). 
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