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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan musik di Indonesia ditandai dengan maraknya musik gambus 

yang sedang berkembang sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an di 

Indonesia. Seiring maraknya musik gambus, industri musik Tanah Air pun mulai 

menggeliat ditandai dengan berdirinya The Indonesian Music Company Limited alias 

label Irama pada 17 Mei 1951 atas inisiatif Sujoso Karsono (Mas Yos). Sejak saat itu, 

label Irama terus menghasilkan karya seniman Indonesia yang tentu saja banyak 

diminati masyarakat. Irama pun terus berkembang hingga mampu menerapkan sistem 

pembayaran royalty untuk pencipta lagu dan penyanyi. Industri musik tak pernah 

stagnan, ketika pada masa jayanya Irama mampu menjual 30.000 PH/bulan, sejak 

tahun 1966 penjualan PH menurun hingga memaksa menutup usahanya ketika hanya. 

Meskipun begitu, industri musik Tanah Air terus berlanjut seiring munculnya era 

kaset di akhir 1960-an. Pada masa inilah terjadi pelanggaran Hak Cipta secara besar-

besaran dan menghasilkan jutaan kaset gelap di pasaran.  

Sebelum era kaset medium yang di gunakan adalah piringan hitam, dimulai 

pada tahun 1887 hingga pertengahan abad 20, teknologi pemutar musik piringan 

hitam meluas ke seluruh dunia. Namun karena harga pemutar dan piringannya cukup 

mahal, yang memilikinya hanya orang kelas menengah ke atas saja. Kemudian 

berkembanglah kebentuk Compact Audio Cassette (kaset) di tahun 1963, keunggulan 

dari kaset ini adalah bentuknya lebih ringkas dan mudah di bawa-bawa. akan tetapi 

kaset pita ini juga dapat kusut sehingga akan mengurangi kualitas lagu yang sedang 

diputar dan juga seiring dengan waktu akibat penggunaan, kualitas suara akan 

berkurang dan harus digantin dengan kaset baru. Lalu kemudian sejak tahun 90-an 

munculah Compact Disk (CD), cakram padat untuk menyimpan media audio. 

bentuknya lebih kecil dari piringan hitam dan kapasitas penyimpanannya lebih besar 
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daripada kaset pita. Pada saat awal kemunculannya, produsen CD tidak berani untuk 

langsung bermain di pasar global karena kelemahan DAT yang disimpan dalam CD, 

bisa di-copy ke CD lain sama persis kualitasnya tanpa ada distorsi. Lalu berkembang 

ada VCD, DVD, yang tidak hanya memutar musik namun juga video. Hingga pada 

era MP3,  format inilah paling mutakhir dari media penyimpanan dan pemutar audio, 

sejak itulah musik mengalami proses digitalisasi. Yang juga membawa dampak 

pembajakan dan download illegal yang sangat keras. 

Digitalisasi memungkinkan segala aspek kehidupan di buat menjadi digital. 

Tak terkecuali dalam bidang musik, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi 

perkembangan industri musik, mulai dari yang sebelumya analog hingga digital. 

Semakin ke sini, bentuk fisik sebuah album juga semakin tidak dicari. Dunia hari ini 

tengah menghadapi perubahan musik, terutama dari cara orang-orang mengkonsumsi 

musik, mulai beralih ke music digital streaming. 

Banyak musisi yang sudah tidak bisa mengandalkan hasil penjualan album 

fisik lagi seperti di era sebelum tahun 2010. Faktor penyebabnya adalah, pertama 

pembajakan yang menggila, ini merupakan penyakit yang sudah lama ada. Namun, 

kaset bajakan itu tidak layak untuk dikoleksi karena bentuk fisiknya jelek dan tidak 

rapih. Kedua download lagu ilegal mulai menggila sejak infrastruktur internet 

meluas. Jadi, saat pendengar musik sudah dapat lagu-lagunya, mambuat mereka 

menjadi tidak berniat membeli albumnya. Ketiga, aplikasi streaming lagu yang legal 

seperti Spotify, Apple music, menjadi pilihan untuk mereka yang ingin mendengarkan 

musik sepuasnya dengan membayar sehemat-hematnya. 

Oleh karenanya di era sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan rekaman 

yang besar dan mapan label musik seperti Sony Music, Musica Studios, Aquarius 

Musikindo, dan Universal tidak lagi bisa hanya mengandalkan keuntungan dari 

penjualan saja. Sehingga banyak label rekaman yang akhirnya merangkap jadi 

manajemen artis. Keadaan ini memciptakan gerakan musik Sidestream di luar jalur 

Mainstream (Major Label). Sementara musik sidestream tidak menggunakan major 

label artinya bebas bergerak sendiri secara mandiri atau di sebut Indie yang berasal 
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dari kata Independent yang artinya merdeka. Contoh Indie di Indonesia adalah 

Demajors dan artis itu sendiri yang menginisiasi pergerakan karyanya, dengan 

semangat memperjuangkan musik yang mereka mainkan tanpa ingin diintervensi 

kepentingan bisnis perusahaan besar, lebih memilih jalur yang fokus pada 

pasar niche dan komunitas. Tidak jarang mereka membuat label sendiri untuk 

merekam dan memasarkan karya-karyanya secara mandiri. 

 Selama 7 tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi di industri musik 

Indonesia. Masuknya era digital ke Indonesia banyak memberi dampak, baik positif 

maupun negatif. Armand Maulana, Vokalis band Gigi mengungkapkan bahwa 

sekarang zaman sudah digital, ada istilah sharing dan ada istilah streaming yang legal. 

Yosi salah satu anggota Project Pop juga  mengakui bahwa bentuk fisik sebuah album 

kini sudah tidak laku. Bahkan, hampir menghilang. Yosi yang membenarkan 

perkembangan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan industri musik, mulai 

dari analog hingga digital. Semakin ke sini, bentuk fisik sebuah album juga semakin 

tidak dicari karena sudah ada music store digital. (Kumparan.com) 

 Dikutip dari Kumparan.com, Toto Widjojo, Managing Director Warner Music 

Indonesia menjelaskan bahwa di era sekarang ini ada layanan streaming premium 

seperti Spotify, Joox, Yonder ataupun yang lain. Beberapa di antaranya bisa 

dinikmati secara gratis, registrasi  dengan mudahnya, sudah bisa menikmati sekitar 30 

juta lagu yang ada, mulai dari lagu zaman dahulu hingga sekarang. Dilansir dari 

kumparan.com juga, layanan streaming musik asal Swedia, Spotify, mengungkapkan 

dalam konferensi Data For Life 2016 di Jakarta pada akhir tahun 2015 bahwa terjadi 

penurunan untuk pembelian musik dalam bentuk fisik (CD dan kaset) dan jumlah 

unduhan sejak tahun 2012. Penurunan ini diprediksi akan terus berjalan hingga tahun 

2020.  

 Ridho Slank Seorang Gitaris dari Band Slank juga mengungkapkan bahwa 

dengan adanya era digital sekarang ini telah mengubah wajah industri musik 

Indonesia lebih dalam. Menurutnya zaman sebelum era digital, media promosi yang 

digunakan bisa terhitung, tetapi sekarang uang satu miliar juga habis kalau 
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melakukan promosi di era digital sekarang. Era jualan album fisik tembus satu juta 

kopi telah berakhir. Di era digital, musikus harus lebih kreatif lagi bila bicara soal 

bisnis. Belum lagi kompetisi makin ketat dengan hadirnya talenta-talenta baru, yang 

dengan mudahnya viral hanya bermodalkan lagu cover. Slank sendiri merilis 

penjualan album fisiknya melalui salah satu gerai makanan ayam cepat saji, dan 

berhasil terjual 150 ribu kopi. (tek.id) 

Dari beberapa musisi diatas memiliki anggapan bahwa sudah tidak perlu lagi 

untuk menjual album bebentuk fisik di era digital sekarang ini, yang tinggal hanya 

menggunakan aplikasi musik streaming untuk menkonsumsi musik.  

 Namun berbeda dengan kelompok musik asal Jogjakarta beraliran musik pop 

punk, yaitu Endank Soekamti. Mereka konsisten dengan tetap menjual karyanya 

dalam bentuk rilisan fisik yang dikemas dalam bentuk Boxset yang berisi berbagai 

pelangkap brand setiap albumnya. Band ini termasuk kedalam golongan band 

Independent, atau istilahnya adalah band Indie, yang artinya dalam segala proses 

kreatifnya dan promosi produknya dilakukan secara mandiri oleh mereka sendiri.  

Di zaman sekarang  orang-orang paling banyak mendengarkan musik lewat 

smartphone melaluii aplikasi musik streaming. Tentunya lebih hemat mendengarkan 

musik lewat aplikasi musik streaming, dan menjadi pertimbangan untuk membeli 

rilisan fisik. Album fisik pada saat ini menjadi terlihat sebagai souvenir yang harus 

dibuat semenarik mungkin agar konsumen merasa pantas untuk membelinya. Salah 

satuya adalah bentuk Boxset. Boxset adalah seperangkat barang (misalnya, kompilasi 

buku, rekaman musik, film atau program televisi) yang dikemas dalam kotak, untuk 

dijual sebagai satu unit. 

Terbentuk di tahun 2001, Endank Soekamti ini memiliki beragam keunikan 

dan terobosan. Keunikan band ini adalah berani tampil beda dengan grup musik 

lainnya di Tanah Air. Lagu-lagu yang dibawakan pun sangat ringan, lucu tapi 

memiliki makna yang dalam. Kendati tidak bisa lepas dari soal romantisme 

percintaan, band ini mampu menyuguhkan warna lain dan juga konten yang mereka 

angkat itu konten lokal. Beberapa dari lagu merekapun menjadi Anthem dari 
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supporter sepak bola di tanah air yang dinyanyikan di stadium sepak bola. Tidak 

sekedar memainkan lagu-lagu yang semangat, tapi juga kostum dan penampilan 

nyentrik mereka menjadi keunikan mereka diatas panggung. Endank Soekamti ini 

tidak segan mengeluarkan daya kreativitasnya untuk memberikan aksi terbaiknya. 

Pada tahun 2015 mendapat penghargaan The Best Stage Performance dari majalah 

HAI. 

Bicara kreatifitas, Endank Soekamti adalah contoh. Mereka bukan hanya 

sebatas band independen yang tanpa naungan label besar. Endank Soekamti mampu 

tumbuh menjadi sebuah korporasi yang menjanjikan, dengan beberapa lini bisnis di 

bawahnya. Endank Soekamti adalah band Indonesia pertama yang membuat seri 

dokumenter tentang pembuatan albumnya, juga membuat drama-seri yang terlihat 

seperti plesetan serial televisi Band of Brothers. Semuanya mereka garap sendiri, 

memberdayakan personel mereka dan orang-orang di sekitar mereka. 

Pongki Barata, personel The Dance Company, dalam wawancaranya 

dengan Metrotvnews.com beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Endank Soekamti 

adalah sekumpulan pekerja keras yang patut menjadi contoh bagi band-band lain. 

Terutama soal kemandirian dan kreatifitas mereka. 

Terobosan yang dilakukan band ini pun banyak, di era digital ini mereka 

selalu rutin membuat Vlog yang bernamakan SOS (Strory Of Soekamti) yang di 

tayangkan di Youtube untuk menjaga engagement dengan para pengemarnya, terlebih 

sang Vokalis sekaligus Bassist yaitu Erix Soekamti juga rutin membuat Vlog pribadi 

yang di beri nama DOES (Diary Of Erix Soekamti) dimana konten yang disajikan 

sangat inspiratif mengenai kehidupanya juga merupakan cara untuk teteap bersebtuan 

dengan para penggemarnya. Kemudian juga group band ini mendirikan kampus yaitu 

DOES University, sekolah gratis yang mereka dirikan dengan pendidikan yang 

berbeda dari pendidikan formal umumnya, melainkan memberikan pelajaran yang 

sesuai dengan minat dan bakat para murid muridnya, bahkan langsung diajarkan oleh 

para praktisi di Industri secara langsung. Group band ini juga membuat buku, sendiri, 

film sendiri, dan banyak lagi terobosan yang mereka buat. 
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 Promosi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk 

mengkomunikasikan manfaat  dari suatu produk dan jasa dan membujuk konsumen 

untuk membeli produk atau jasa tersebut. promosi merupakan aktivitas yang 

menyampaikan manfaat produk dan  membujuk pelanggan membelinya (Kotler & 

Armstrong, 2012 ; 76).  

 Promosi juga salah satu bentuk kegiatan Customer Relations. Bukan hanya 

manusia saja yang butuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya, tetapi setiap 

organisasi memerlukan ilmu komunikasi untuk membina hubungan baik dengan 

publiknya. Dalam menjalankan promosinya, perusahaan dapat menggunakan sarana 

atau media promosi seperti iklan, promosi penjualan-penjualan pribadi, penjualan 

langsung dan Humas. Promosi merupakan fungsi informasi atau pemberitahuan, 

pembelian konsumen dan dalam promosi tesaji pesan yang ditunjukkan untuk 

membantu penjualan barang dan jasa. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa istilah promosi dapat diartikan sebagai salah satu alat komunikasi 

yang dilakukan untuk menyebarluaskan suatu informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, serta mengigatkan mengenai barang dan jasa yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dan pada saat ini Sosial media banyak digunakan sebagai salah satu 

media promosi. 

 Hasil survei data pertumbuhan sosial media menunjukkan bahwa pada bulan 

Januari tahun 2018 Indonesia meraih  peringkat  ketiga  sebagai pengguna sosial 

media terbesar sedunia. Pengguna sosial media di Indonesia mencapai 24.000.000 

pengguna dan mengalami peningkatan sebanyak 23% dari tahun sebelumnya. 

Terbukti   bahwa   pengguna internet di  Indonesia menggunakan sosial media 

sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.  
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Gambar 1 
Social Media Growth Rankings 
Sumber : www.wearesocial.com 

 

 Dari hasi survey tersebut, menyatakan bahwa pertumbuhan penggunaan media 

sosial di Indonesia manciptakan peluang yang besar bagi para pebisnis maupun 

pemilik produk untuk menjadikan media sosial tempat memasarkan produk atau 

jasanya. 

 Media Sosial di Indonesia sendiri pada saat ini sangat mempermudah bagi 

penggunanya untuk menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Van Dijk 

mengungkapkan dalam buku Media Sosial: Prosedur, Tren, dan Etika, bahwa media 

sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang 

memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi (Nasrullah, 2015; 11). 

Karena itu, media sosial dapat dilhat sebagai medium (fasilitator) online yang 

menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial, dan 

dari berbagai jenis media sosial yang ada salah satunya adalah adalah Instagram. 

Berdasarkan hasil statisrik dari situs www.wearesocial.com, Instagram sendiri di 
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Indonesia menduduki posisi ke 4 penggunaan terbanyak dari berbagai media sosial 

yang ada. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 

Most Active Sosial Media Platforms 
Sumber : www.wearesocial.com 

 

Dilansir dari Kompas.com, Indonesia menjadi negara dengan pengguna 

Instagram terbesar se-Asia Pasifik. Dari 700 pengguna aktif bulanan alias monthly 

active user (MAU) yang diraup Instagram secara global, 45 juta di antaranya berasal 

dari Indonesia. Sri Widowati, (Country Head Facebook Indonesia), menjelaskan 

dalam acara #DiscoverYourStory di Jakarta, bahwa orang Indonesia sangat aktif di 

Instagram. Para artis, content creator, sampai pebisnis benar-benar memaksimalkan 

manfaat Instagram. 
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Gambar 3 
Artikel Kompas.com  

Sumber : Artikel tekno.kompas.com Indonesia, Pengguna Instagram Terbesar se-Asia Pasifik  
 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa masalah 

pertama jualan Boxset di era digital, kedua penggunaan Instagram untuk melakukan 

promosi secara visual, dan efektivitas pomosi yang dilakukan secara mandiri. Untuk 

itu penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Promosi Boxset Album Fisik 

“Salam Indonesia” Group Band Indie Endank Soekamti Melalui Instagram Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini 

sebagai berikut: Seberapa Besar Pengaruh Promosi Boxset Album “Salam 

Indonesia” Di Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini ialah “Untuk mengukur besarnya Pengaruh 

Promosi Boxset Album “Salam Indonesia” Di Instagram Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen” 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat Akademis 

 Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

pengembangan studi ilmu komunikasi, serta dapat dijadikan literatur ilmiah dan 

referensi untuk kajian penelitian dalam bidang ilmu komunikasi khususnya  

Advertising. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk memperdalam 

pengalaman di bidang Advertising serta implementasi dari teori-teori yang telah di 

dapatkan selama masa perkuliahan. 

 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi para 

produsen atau agen periklanan mengenai metode pemasaran yang efektif dalam 

meningkatkan minat beli konsumen terhadap suatu produk. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, penulis membuat kerangka 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 
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BAB 1   PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini, berisi tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini meliputi uraian berbagai teori-teori dan pengertian-

pengertian yang menjadi dasar untuk menguraikan masalah 

dan dalam memecahkan masalah yang dikemukakan dalam 

penulisan. 

BAB 3   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai metode penelitian, jenis 

penelitian, metode analisis data, metode pengumpulan data, 

teknik analisis data serta waktu dan tempat penelitian 

dilakukan. 

BAB 4   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil penelitian berisi mengenai deskripsi objek penelitian, 

deskripsi hasil penelitian, analisis variabel, serta hasil 

penelitian dan pembahasan.  

BAB 5      PENUTUP 

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


