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BAB III  

METODOLOGI 

 

3.1. Data Penelitian 

Pada pembahasan tugas akhir kali ini, target yang dimaksud adalah remaja 

Indonesia golongan menengah keatas. Target dipilih remaja karena pada jaman 

sekarang, musik paling banyak dinikmati oleh remaja. Pada umumnya, orang 

yang lebih tua tidak mendengarkan musik sekarang. Maka dari itu, dapat kita 

ketahui bahwa musik sekarang yang sedang berkembang banyak didengarkan oleh 

remaja. Golongan kelas menengah keatas sendiri dipilih karena untuk masalah 

tentang musik original pada umumnya membutuhkan uang, apalagi seperti yang 

kita ketahui kondisi keuangan Indonesia tidak sebaik di negara maju. Oleh karena 

itu, masalah pembajakan dimulai dari kelompok masyarakat yang memiliki 

tingkat ekonomi lebih tinggi dari golongan menengah kebawah, bahkan mungkin 

masyarakat golongan bawah, untuk hidup sudah harus membanting tulang, 

apalagi untuk membeli musik original. 

Untuk data yang diperoleh dalam pengerjaan tugas akhir ini diperoleh 

melalui dua cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh mencari 

info langsung dengan mendatangi kantor promosi dan marketing PT Aquarius 

Musikindo. Perusahaan tersebut telah lama berkecimpung dalam bidang 
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permusikan Indonesia, dari rekaman artis sampai penjualan album. Mereka 

memiliki empat toko musik di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, namun semua 

telah tutup karena tingginya pembajakan. 

Data kuantitatif diperoleh dengan cara menyebar kuesioner ke masyarakat 

remaja daerah Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Jakarta dan sekitarnya, 

termasuk Tangerang, adalah daerah paling ramai dan maju di Indonesia, dimana 

stok musik original juga bisa lebih banyak didapat, dibanding kota kota diluar 

daerah tersebut, bahkan menurut kepala marketing dan promosi PT Aquarius 

Muskindo, Chaerul Saleh, untuk kota besar Indonesia lainnya, seperti Medan 

sebagai contoh, sulit ditemukan toko musik original. Jadi kampanye di Jakarta dan 

sekitarnya lebih diprioritaskan. 

3.2. Hasil Survei Kualitatif 

3.2.1. Hasil wawancara dengan PT Aquarius Musikindo 

Untuk memenuhi kebutuhan data dalam perancangan tugas akhir ini, penulis 

melakukan wawancara dengan salah satu perusahaan rekaman yang terbilang 

cukup lama berdiri dibidangnya. Perusahaan ini adalah PT Aquarius Musikindo. 

PT Aquarius Musikindo dipilih sebagai sumber data karena mereka memiliki 

beberapa toko CD yang tersebar di Indonesia namun tutup karena tingginya 

tingkat pembajakan. Meskipun begitu, perusahaan rekaman mereka tetap aktif dan 

masih memproduksi artis artis ternama Indonesia seperti Agnes Monica dan J-

Rocks. Chaerul Saleh, kepala marketing dan promosi PT Aquarius Musikindo, 
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mengatakan bahwa pembajakan musik adalah tindakan yang merugikan artis dan 

perusahaan rekaman.  

PT Aquarius Musikindo ini sendiri memiliki empat toko musik yang 

tersebar di Indonesia. dua diantaranya berada di Jakarta, sisanya di Bandung dan 

Surabaya. Toko toko tersebut terletak di kota yang terbilang besar di Indonesia, 

namun ironisnya semua tutup karena tingginya tingkat pembajakan. 

Chaerul Saleh sendiri mengatakan bahwa pembajakan tidak manusiawi 

karena sangat merugikan, terutama di pihak perusahaan rekaman, yang kemudian 

berimbas ke beberapa pihak seperti studio, artis utama, musisi pendamping. 

Tingginya tingkat pembajakan ini sendiri disebabkan karena ketidak pedulian 

masyarakat akan tindakan kriminal yang mereka lakukan dengan mengunduh atau 

membeli musik bajakan. 

Untuk memproduksi sebuah album yang pada umumnya berisi 8 – 12 lagu, 

atau durasi sekitar 1 jam, memakan waktu paling lama 1 tahun. Proses pembuatan 

album melibatkan banyak pihak sehingga biaya produksinya juga tinggi. Seorang 

penyanyi akan membutuhkan musisi pengiring untuk lagunya. Setelah perekaman 

selesai, lagu tersebut akan di mixing, lalu melalui proses mastering untuk 

menyempurnakan lagu itu. Maka dapat dilihat berapa banyak pihak terlibat dalam 

produksi sebuah album. 

Biaya produksi album juga terbilang cukup besar, tergantung artis dan 

musisinya, namun berkisar antara 50 juta sampai 500 juta. Dengan biaya produksi 

sebesar itu, tidak berarti selalu balik modal. Pada umumnya balik modal sekitar 
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waktu satu tahun, namun yang tercepat adalah tiga bulan, bahkan kerugian pun 

sering terjadi dimana modal produksi besar tersebut tidak kembali. 

Jumlah pembajakan semakin hari semakin tinggi, dikarenakan mudahnya 

akses internet untuk mendapatkan lagu bajakan, dan mudahnya masyarakat 

mendapatkan lagu bajakan di toko musik bajakan. Pada jaman musik kaset, 

pembajakan juga tinggi, namun tidak setinggi sekarang karena pada masa itu 

musik yang dibajak mengalami penurunan drastis pada kualitasnya. Untuk musik 

sekarang, musik bajakan sebenarnya juga mengalami penurunan kualitas, 

terutama pada bitrate, namun tidak parah sehingga kualitas musik bajakan masih 

dapat dinikmati orang yang membeli bajakan tersebut. 

3.2.2. Diskusi kelompok dengan penikmat musik original 

Penulis juga telah membuat kelompok diskusi kecil dengan beberapa penikmat 

musik original yang mereka beli. Dari hasil wawancara tersebut terhimpun 

kesimpulan berbagai sisi positif dan negatif dari membeli musik original. 

Positif: 

1. Lebih rapih; album art, genre, nama artis semua tersusun dengan baik sehingga 

tidak perlu merapihkan urutan atau mengganti nama yang salah lagi. 

2. Harga diri. 

3. Musik original memiliki harga yang relatif tidak mahal. 

4. Praktis dan mudah didapat. 
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5. Kualitas suara yang bagus. 

6. Tidak ada resiko terkena spam atau virus. 

7. Ada review lagu. 

Negatif: 

Tidak mendapatkan bentuk fisik, baik CD atau merchandise. 

 

3.2.3. Hasil Survei Kuantitatif 

Survey juga dilakukan untuk melengkapi data pada pelaksanaan tugas akhir ini. 

Survey disebar secara online ke target yaitu remaja di daerah Jakarta , Tangerang, 

dan sekitarnya. Berikut adalah hasil dari survey tentang pembajakan musik: 

1. Target suka mendengarkan musik 

 

Gambar 3.17. Survei 1 

(Sumber: pertanyaan no. 1) 

Berdasarkan survey, 97% target suka mendengarkan musik. 
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2. Tidak memiliki musik original 

 

Gambar 3.18. Survei 2 

(Sumber: pertanyaan no. 3) 

65% dari target tidak memiliki musik original, hanya 35%nya saja yang memiliki. 

 

3. Pernah tidaknya membeli lagu original secara online. 

 

Gambar 3.19. Survei 3 

(Sumber: pertanyaan no. 4) 
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93% target tidak pernah membeli musik original secara online, baik di iTunes 

maupun web lainnya seperti MelOn (penyedia lagu original online). 

 

4. Seringnya mengunduh musik gratis di internet 

 

Gambar 3.20. Survei 4 

(Sumber: pertanyaan no. 5) 

81% dari target sering mengunduh musik gratis dari internet, 19% jarang 

mengunduh, dan 0% tidak pernah mengunduh musik gratis di internet. 

 

5. Sadar atau tidaknya akan tindak kriminal yang dilakukan 
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Gambar 3.21. Survei 5 

(Sumber: pertanyaan no. 7) 

72% target menyadari bahwa mengunduh musik secara gratis dari internet adalah 

tindakan kriminal. 

 

Kesimpulan dari hasil survey ke target tersebut adalah bahwa sebenarnya mereka 

sadar bahwa mengunduh musik secara ilegal dari internet merupakan tindak 

kriminal, namun mereka tidak peduli dengan tindakan kriminal yang mereka 

lakukan dimana ini menjadi tugas utama dari kampanye ini untuk mengubah 

kebiasaan masyarakat tersebut.  

 

3.3. Sponsor 

Kampanye tentu saja membutuhkan dana dari sponsor, dan untuk menjalankan 

keberhasilan dari kampanye ini, penulis mengajak Departemen Perdagangan 

Indonesia untuk menjadi sponsor primer. Departemen Perdagangan Indonesia 

dipilih karena merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berhubungan 
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dengan kegiatan jual beli, termasuk dengan musik. Negara sendiri harus 

menangani masalah ini karena Indonesia mengalami kerugian sebesar 4.5 triliun 

pertahunnya. Diharapkan kampanye ini dapat mengurangi kerugian negara yang 

sangat besar tersebut. 

Selain sponsor primer terdapat beberapa sponsor sekunder yang diharapkan dapat 

membantu keberhasilannya kampanye ini, sponsor sekunder tersebut adalah 

platform yang digunakan audiens untuk mendapatkan lagu original mereka, yaitu 

iTunes, melOn, dan Guvera. Selain sponsor tersebut, ada beberapa perusahaan 

label rekaman juga mendukung kampanye sosial ini yaitu Aquarius Musikindo, 

Musica Studio’s, Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music 

Indonesia, Trinity Optima Production, dan Nagaswara. 

3.4. SWOT 

SWOT dari kampanye ini adalah sebagai berikut: 

Strength: 

Kekuatan dari kampanye ini sendiri adalah kemudahan untuk membeli musik 

original secara online. Dengan iTunes, melOn, dan Guvera diharapkan dapat 

memberi kemudahan bagi audiens untuk mendapatkan lagu original mereka 

dengan mudah. Kemudahan yang diberikan adalah audiens hanya mencari lagu 

yang mereka inginkan, klik untuk membeli dan langsung akan mengunduh lagu. 

Koleksi lagu dari platform penyedia lagu original tersebut juga sangatlah luas, 

bahkan termasuk musisi indie. 
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Weakness: 

Kelemahan dari kampanye ini sendiri adalah dibutuhkannya kartu kredit untuk 

transaksi lagu dengan platform penyedia lagu original tersebut. Kelemahan 

lainnya adalah kampanye ini hanya bersifat online. 

Opportunity: 

Kesempatan yang dimiliki kampanye ini adalah rendahnya pengetahuan audiens 

akan kemudahan mendapatkan lagu original. Dengan adanya kampanye ini, maka 

audiens akan mengetahui bahwa mendapatkan lagu original sangatlah mudah, 

sehingga memberikan kesempatan bagi kampanye ini untuk mencapai 

keberhasilan. 

Threat: 

Belum ditemukan ancaman yang mengancam keberhasilan berlangsungnya 

kampanye ini. 

 

3.5. Mindmapping 

Kerangka berpikir adalah bagan yang menjabarkan suatu informasi secara visual. 

Kerangka berpikir ini dirancang sehingga ditemukan solusi dari suatu masalah. 

Dalam konteks kampanye sosial ini, target dihubungan dengan media yang 

berkaitan sehingga dapat dihasilkan bahwa media youtubelah yang dapat 

menyatukan target dengan pesan yang akan disampaikan kampanye ini. 
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Sebelum melakukan mindmapping, dilakukan proses brainstorming terlebih 

dahulu. Berikut adalah brainstorming dan mindmapping: 

 

Gambar 3.22. Brainstorming 

 

 

Gambar 3.23. Mindmapping
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