
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Untuk menyokong perekonomian Indonesia, terdapat beberapa industri 

yang berada di Indonesia.  

Jika dilihat dari gambar 1.1, ada beberapa industri di Indonesia yang 

menyokong perekenomian di Indonesia. Industri kreatif atau ekonomi kreatif 

berada di peringkat 4 dalam presentase kontribusi perekonomian Indonesia dengan 

11 persen, berada di bawah industri pertanian, industri perdagangan, hotel, dan 

restoran, serta industri jasa. Berbicara mengenai industri kreatif, secara definisi 

merupakan kegiatan usaha yang fokus pada kreasi dan inovasi (Saedah, 2016). 

Sumber: agribisnis.co.id 

Gambar 1.1 Presentase Kontribusi Perekonomian Indonesia 
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Dewasa ini, pemerintah serius untuk memajukan industri kreatif di Indonesia 

dengan membentuk suatu lembaga pemerintah non-kementrian yang bertanggung 

jawab di bidang ekonomi kreatif dengan enam belas subsektor melalui Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi 

Kreatif; yakni Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF) (www.bekraf.go.id).  

 

  

 

 

 

Sumber: bekraf.go.id melalui olahan pribadi 

Gambar 1.2 16 Subsektor Ekonomi Kreatif 
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Pada Tahun 2013, industri musik sendiri tercatat telah menyerap tenaga 

kerja sebanyak 55.958 orang. Angka tersebut berada di bawah beberapa bidang 

industri kreatif seperti fashion, kuliner, desain, kerajinan (kriya), penerbitan dan 

percetakan. Dengan keadaan seperti itu, tidak dipungkiri bahwa  kontribusi bidang 

musik untuk perekonomian Indonesia pun masih tergolong kecil. Kontribusi bidang 

musik terhadap Gross Domestic Product Indonesia yaitu hanya sebesar 0.7% 

(cnnindonesia, 2016) atau sekitar Rp. 5.237.000.000 (Zuraya, 2014) Jika 

dibandingkan dengan negara lain, kontribusi industri musik bagi perekenomian 

Indonesia pun terbilang sedikit. Industri musik di negara Inggris berhasil 

menyumbang £4.1 billion atau sekitar Rp. 63.309.700.000.000 untuk perekonomian 

Inggris. (UKmusic, 2015). Industri musik di negara Amerika-pun berhasil 

Sumber: beritagar.id 

Gambar 1.3 Ekonomi Kreatif Indonesia 
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menyumbang $15 billion atau sekitar Rp.   (selectUSA, 2016). Indonesia masih 

tertinggal dalam hal kontribusi dalam industri musik bagi perekonomian Indonesia  

 Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf mengakui bahwa 

pemerintah, dalam hal ini, lengah dalam memperhatikan pergerakan industri musik 

Indonesia dan belum membangun ekosistem industri musik Indonesia yang 

kondusif sehingga ada kerugian yang dialami oleh penggiat industri musik. Salah 

satu kerugian yang dialami adalah pembajakan (cnnindonesia, 2016). Menurut 

Ketua Umum Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, Gumilang Ramadhan, 

menyatakan bahwa dua ratus tiga puluh tujuh juta lagu diunduh secara illegal per 

bulan, tujuh juta lagu per hari, tiga ratus tiga puluh ribu per jam, lima ribu lagu per 

menit, Sembilan puluh dua lagu per detik (teknotempo, 2015)  

Perkembangan musik di Indonesia berawal pada masa Hindu-Budha. Ketika 

pada masa tersebut, musik digunakan sebagai bagian dari kegiatan ritual keagamaan 

dengan cara menggunakan anggota tubuh atau alat tertentu (anakmusik, 2015). 

Seiring berjalannya waktu, musik berkembang di daerah Jawa, khususnya daerah 

istana kerajaan. Musik gamelan pada masa itu selain untuk acara keagamaan, 

digunakan juga untuk menghibur tamu-tamu kerajaan (anakmusik, 2015). Lalu 

pada masa masuknya pengaruh Islam melalui pedagang-pedagang Arab yang 

datang ke Indonesia, mereka membawa gambus dan rebana (anakmusik, 2015). 

Pada masa penjajahan datangnya Belanda ke Indonesia, mereka juga membawa 

alat-alat musik khas barat seperti flute, gitar cello, dan gitar ukulele (anakmusik, 

2015).  
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Hingga akhirnya bermunculan band-band Indonesia yang berkualitas pada 

masa itu. Sebut saja The Tielmans Brother, The Panbers, Koes Plus, God Bless 

(Eros, 2015). Indonesia tidak pernah kekurangan sumber daya manusia dalam 

bidang musik. Selalu bermunculan wajah-wajah baru dengan ide dan genre yang 

baru pula. Lalu muncul aliran pop kreatif pada tahun 1980an, dimana nama-nama 

seperti Fariz RM, Dian Pramana Putra, Utha Likumahuwa, menjadi pioneer di 

masanya (NAN, 2015). Lalu ada genre pop mendayu-dayu yang di populerkan oleh 

Rinto Harahap, Obbie Mesakh, dll (NAN, 2015). Lalu setelah itu, genre pop-lah 

yang memegang kendali industri musik di Indonesia dengan lahirnya band dan juga 

soloist seperti KLa Project, Dewa 19, Slank, Yuni Shara, AB Three (NAN, 2015). 

Lalu pada sekitar awal tahun 2000-an, band yang berada di Indonesia mencapai 

puncaknya. Munculnya band yang memiliki karya yang baik, berkualitas, dan yang 

diterima baik oleh masyarakat luas. Beberapa contoh band yang tenar di era 2000-

an adalah Peterpan, Sheila on 7, Jamrud, Padi, Radja, Samson, Ungu (Peterpan, 

2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: lorongmusik.com 

Gambar 1.4 The Tielmans Brother 
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Setelah industri musik di Indonesia mengalami masa jayanya, Indonesia 

seperti kehilangan band yang memiliki karakter dan karya yang baik, sehingga 

industri musik di Indonesia mulai lesu (Ace, 2013).  

Munculnya demam Korean Wave pada tahun 2010-an memberikan sedikit 

harapan bagi industri musik di Indonesia yang mulai lesu. Dampak dari Korean 

Wave adalah munculnya boyband dan girlband; sebut saja SM* SH, Cherrybelle, 

dan lain-lain (Ace, 2013). Dengan stage act yang menarik dan kompak, didukung 

dengan para anggota-nya memiliki paras yang menarik, membuat boyband dan 

girlband mudah diterima oleh masyarakat Indonesia (Ace, 2013). Sayangnya, era 

dari boyband dan girlband tidak mampu untuk bertahan lama di industri musik 

Indonesia. Keinginan label music untuk mendapatkan hasil yang instant dan hanya 

mengikuti keinginan pasar, membuat era boyband dan girlband sudah menghilang 

(Ace, 2013).  

Fenomena yang terjadi dalam dunia musik adalah munculnya musik indie. 

Musik indie bukanlah sebuah genre, melainkan sebuah gerakan musik yang bebas 

Sumber: showbiz.liputan6.com 

Gambar 1.5 Dewa19 
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dan mandiri, serta tidak bergantung pada label musik ataupun produser ternama 

(loop, 2015). Genre adalah kategori konvensional yang mengidentifikasi beberapa 

potongan music sebagai milik tradisi bersama (Catherine, 2015). Fenomena musik 

indie berawal pada tahun 1980-an, muncul band indie yang sukses di industri musik 

pada masa itu, yaitu Nirvana dan Radiohead. Di Indonesia, musik indie lahir pada 

tahun 1990-an, dimana PAS Band, membuat sebuah gebrakan dengan merilis album 

“Four Through the SAP”, dan terjual sebanyak kurang lebih 5000 kopi. Kesuksesan 

PAS Band pun membuat beberapa band di Indonesia mengikuti jejak mereka untuk 

melalui jalur indie. Sebut saja Pure Saturday dengan album nya yang berjudul 

“Pure Saturday” dan juga band Mocca yang merilis album pertama mereka yang 

berjudul “My Diary” pada tahun 2002 melalui jalur indie dan sukes di pasar dengan 

terjual sebanyak 10.000 kopi (loop, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Letang (2017) dalam artikel yang berjudul “Master Music Marketing in 2017, 

The Art of Getting People to Listen to Your Music” menyatakan bahwa ada dua cara 

bagi band atau musisi dalam memasarkan karya-nya; offline dan online. Berbagai 

cara dalam memasarkan karya secara offline adalah memiliki flyers dan CD yang 

Sumber: mldspot.com 

Gambar 1.6 Mocca 
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terdapat di toko-toko musik, tampil dalam berbagai acara-acara musik yang 

diselenggarakan, memiliki team sendiri untuk meyebarkan pesan yang ingin band 

atau musisi ingin sampaikan kepada audience, membuat music video dan 

ditayangkan di channel yang memiliki program musik, dan lain lain (Letang, 2017). 

Sedangkan berbagai cara untuk memasarkan karya secara online adalah dengan 

cara membuat Youtube channel untuk memasarkan karya, membuat Facebook, 

Twitter, dan Instagram juga untuk memasarkan karya. Selain itu, kegunaan sosial 

media tersebut bisa dijadikan salah satu saran yang dapat digunakan oleh sebuah 

band atau musisi agar dapat berinteraksi dengan fans nya.  

 Salah satu pakar musik di Indonesia, Bens Leo, menyatakan bahwa kekuatan 

label indie akan semakin kuat ketika label-label besar dalam industri musik akan 

berakhir (Junianto, 2015). Dengan strategi yang tepat, band indie-pun mampu 

sukses di industri musik. Masih menurut Bens Leo, band indie menggunakan sosial 

media sebagai platform mereka untuk memasarkan karya mereka (Junianto, 2015). 

Hal ini dikarenakan band indie memiliki keterbatasan dalam hal dana, sehingga hal 

yang dapat dilakukan untuk memasarkan karya-nya adalah melalui sosial media. 

Sosial media bisa digunakan oleh band maupun musisi untuk dapat berinteraksi dan 

terikat dengan fans mereka (Agrawal, 2016). Dilanjutkan dalam artikel yang 

berjudul “How Digital Marketing is Changing Music Industry” oleh A.J. Agrawal 

(2016), sosial media bisa digunakan sebagai sarana Menurut Safko (2014), sosial 

media sekarang ini bukan hanya dijadikan sebagai alat untuk bersosialisasi saja, 

melainkan untuk melakukan bisnis; baik hard selling maupun soft selling, sehingga 

banyak yang memanfaatkannya selain untuk bersosialisasi, juga untuk memasarkan 

sesuatu, tidak terkecuali band ataupun musisi 
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Data diatas menjelaskan mengenai jumlah pengguna platform social media 

yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Empat platform social media teratas 

adalah: Youtube memimpin dengan 49%, Facebook dengan 48%, Instagram dengan 

39%, dan Twitter dengan 38%.  

Data yang sama di keluarkan oleh emarketer.com, bahwa masyarakat 

Indonesia menggunakan beberapa social media yang didominasi oleh empat 

platform; Facebook (87.5%), Instagram (69.2%), Twitter (41.3%), dan Path 

(36.3%). Band indie yang ada di Indonesia bisa memanfaatkan sosial media yang 

tersedia, yang memiliki jumlah pengguna yang banyak agar bisa memasarkan 

karyanya dan  bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. 

Sumber: wearesocial.com 

Gambar 1.7 Most active social media platform 
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Dari gambar 1.7 dan 1.8, menyatakan bahwa Facebook selalu berada di atas 

Instagram. Data yang berbeda dikeluarkan oleh salah satu website yang memiliki 

tujuan untuk memberikan informasi mengenai analytic data, ranks, popularity, 

similarity, dan website metrics: pro.similarweb.com, menyatakan bahwa per 

tanggal 24 Maret 2016, Instagram berada di urutan pertama, mengalahkan 

Facebook yang berada di urutan ke dua (prosimilarweb.com, 2016). Data lain juga 

memberikan pandangan mengenai kenaikan yang dialami oleh beberapa social 

media. Periode yang jadi pembanding adalah antara bulan Januari sampai Juni 

tahun 2015 dengan Januari sampai Juni tahun 2016.  Instagram berada di urutan 

pertama dengan tingkat kenaikan sebesar 3.8 point, disusul dengan Facebook di 

Sumber: emarketer.com 

Gambar 1.8 Social media usage among mobile Internet 

user 
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urutan ke dua dengan tingkat kenaikan sebesar 1.4 point, Youtube dengan 0.8 point, 

dan seterusnya (brandindex, 2016) 

Salah satu band indie Indonesia yang memanfaatkan sosial media untuk 

memasarkan karya-nya adalah Dua Drum. Dua Drum adalah sebuah band indie 

yang terdiri dari dua drummer, yaitu Muhammad Iqbal dan Yandi Andaputra. Dua 

Drum menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, Youtube agar bisa memasarkan 

karya mereka. Banyak hal yang Dua Drum lakukan di dalam sosial media tersebut. 

Menurut hasil wawancara penulis dengan Dua Drum, selain untuk memasarkan 

karya mereka, sosial media pun dijadikan jembatan antara Dua Drum dengan fans-

nya agar dapat berinteraksi satu sama lain. Beberapa yang Dua Drum lakukan di 

sosial media antara lain: 

 

 

 

 

Sumber: brandindex.com  

Gambar 1.9 social media ranking 
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1. #DUADRUMTV. Konten ini menggunakan fitur Instagram Live yang 

terdapat di Instagram. Beberapa hal yang dilakukan oleh Dua Drum di 

dalam konten ini adalah memainkan karya mereka secara live, 

mengundang musisi lain, sesi tanya jawab, dan mengadakan quiz 

interaktif. 

 

 

 

 

 

Sumber: olahan pribadi 

Gambar 1.10 #DUADRUMTV 
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2. Dua Drum membagikan Single Album terbaru mereka yang berjudul 

Bergerak. single yang mereka bagikan secara gratis ini drumless. Artinya, 

di dalam lagu tersebut tidak ada bagian drum-nya sehingga sehingga bisa 

di karyakan kembali oleh fans Dua Drum 

 

3. Dua Drum posting video dari fans yang sudah di karya-kan single album 

mereka yang berjudul Bergerak ke dalam akun sosial media Dua Drum.  

Sumber: olahan pribadi 

Gambar 1.11 Single Dua Drum 

Sumber: olahan pribadi 

Gambar 1.12 Repost karya Fans 
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4. Dua Drum membuka Sesi Tanya Jawab (QnA) kepada followers melalui 

direct message di Instagram. 

 

Dua Drum adalah sebuah Band yang mengusung genre funk rock yang 

dikemas secara fresh, unik, dan entertaining. Mereka menggunakan salah satu 

platform sosial media sebagai sarana untuk berinteraksi dengan fans danjuga 

memasarkan karya mereka, yaitu Instagram. Maka dari itu, penulis akan berfokus 

kepada Instagram yang digunakan oleh Dua Drum. 

1.2 Rumusan Masalah 

Ketika era label-label besar terlihat akan berakhir (Junianto, 2015), maka 

dibutuhkan cara lain agar dapat terus memasarkan karya sebuah band/seorang 

musisi. Menurut Shaun Letang (2017), dua cara dalam memasarkan karya adalah 

melalui online dan juga offline. Beberapa cara dalam offline antara lain membuat   

flyers dan CD di toko-toko musik, tampil dalam acara-acara musik, dan lain-lain. 

Sedangkan dalam cara online, dengan menggunakan social network site untuk 

memasarkan karya, atau bisa juga sebagai sarana untuk menjangkau fans.  

Sumber: olahan pribadi 

Gambar 1.13 #TanyaDuaDrum 
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Faktor yang dapat diperhatikan oleh musisi agar fans melakukan legal 

purchase intent adalah interactivity dan sincerity yang terdapat dalam social 

network site, dipengaruhi melalui reciprocity dan closeness yang terdapat di dalam 

konsep tie strength. Definisi dari tie strength menurut Granovetter (1973 dalam 

Daellenbach et al., 2014) adalah kombinasi dari waktu yang dikeluarkan, intensitas 

emosional, tingkat keintiman, dan juga hubungan timbal balik.  

Faktor yang pertama di dalam social network site adalah interactivity. 

Menurut Beer (2014), definisi dari interactivity dari social network site adalah 

seberapa jauh SNS dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan musisi yang 

mereka kenal di dalam “dunia nyata” untuk berdiskusi mengenai event yang ada, 

untuk terus menjaga hubungan yang atau untuk mengorganisir sebuah event. Dalam 

hal ini, Interactivity fokus kepada adanya interaksi dua arah antara musisi dengan 

fans.  

Faktor kedua dalam social network site adalah sincerity. Menurut Beer 

(2008); McCracken (1989); Sargent (2009) dalam Daellenbach et al. (2014), 

sincerity dalam SNS adalah sejauh mana informasi yang ada di dalam SNS 

dipercaya dan kredibel mewakili musisi secara langsung. Didalam SNS musisi 

tersebut, fans memiliki beberapa harapan kepada musisi tersebut seperti ketulusan 

musisi tersebut, lalu apakah musisi tersebut tidak berpura-pura, original dalam 

setiap hal yang musisi lakukan didalam SNS mereka.  

Faktor pertama dalam tie strength adalah closeness. Menurut Hamilton dan 

Hewer (2010); Harvey et al. (2011); Marsden & Campbell (1984); Petroczi et al 

(2007) dalam Daellenbach et al. (2014), Sense of Closeness merujuk kepada 

sebarapa tinggi interaksi sosial dan jalinan hubungan yang dilakukan dengan pihak 
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lain. Jadi, dalam hal ini, seberapa tinggi interaksi yang terjadi antara musisi dengan 

fans didalam SNS. Dalam hal ini, bagaimana musisi tersebut memiliki sebuah ikatan 

kedekatan dengan fans mereka didalam SNS.  

Faktor kedua dalam tie strength adalah reciprocity. Menurut Plickert et al. 

(2007), Reciprocity adalah pertukaran emosi, informasi, dan pertemanan antara dua 

orang atau lebih secara tidak langsung melalui sebuah jejaring. Dalam hal ini, 

terdapat hubungan give & take. Seperti contoh, musisi meng-apresiasi apa yang fans 

lakukan didalam SNS musisi tersebut, mendengarkan kritik, maupun saran dari fans. 

Dari sisi fans, musisi tersebu perhatian kepada fansnya, dan fans 

merekomendasikan musisi tersebut kepada orang lain.  

Diharapakan, faktor-faktor yang telah disebutkan di atas memiliki pengaruh 

yang baik terhadap penjualan karya secara legal (legal purchase intent). Pada tahap 

ini, fans diharapkan memiliki keinginan untuk membeli karya dari musisi tersebut 

secara legal, menimbang peluang seorang fans dalam menjadikan karya musisi 

tersebut menjadi salah satu yang layak untuk dibeli. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai platform Instagram dan faktor-faktor yang mempengaruhi fans dalam 

melakukan legal purchase intent. Untuk itu, penelitian ini berjudul “Analisis 

Pengaruh Interactivity dan Sincerity Pada Account Social Media Musisi 

Terhadap Sense of Closeness dan Reciprocity Antara Musisi Dengan Followers 

dan Implikasinya Terhadap Legal Purchase Intent: Telaah Pada Account 

Social Media Instagram @DuaDrum”  
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan seperti berikut: 

1. Apakah Interactivity berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sense of 

Closeness? 

2. Apakah Interactivity berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Reciprocity? 

3. Apakah Sincerity berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sense of 

Closeness? 

4. Apakah Sincerity berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Reciprocity? 

5. Apakah Sense of Closeness berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Legal Purchase Intent? 

6. Apakah Reciprocity berpengaruh positif dan signifikan terhadap Legal 

Purchase Intent? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif antara Interactivity 

terhadap Sense of Closeness. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif Interactivty terhadap 

Reciprocity. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif antara Sincerity 

terhadap Sense of Closeness. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif antara Sincerity 

terhadap Reciprocity. 
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5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif antara Sense of 

Closeness terhadap Legal Purchase Intent. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif antara Reciprocity 

terhadap Legal Purchase Intent 

1.5 Manfaat Penelitan 

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat 

diambil baik bagi sisi akademis maupun sisi kontribusi praktis. Harapan yang 

penulis harapkan antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dan untuk 

menambah referensi bagi kalangan akademisi dalam bidang ilmu pemasaran 

mengenai hubungan antara Interactivity, Sincerity terhadap Sense of 

Closeness, Reciprocity. Selain itu juga untuk mengetahui hubungan 

antaraSense of Closeness dan Reciprocity  dengan Legal Purchase Intent 

dengan objek band indie yaitu Dua Drum dengan akun sosial media 

@DuaDrum. 

2. Manfaat Kontribusi Praktis 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap 

penggiat industri kreatif, khususnya dalam bidang musik, agar dapat 

membuat penjualan karya band/musisi secara legal dapat terjadi. Selain itu 

juga, penelitian ini diharapkan dapat membantu band/musisi dalam 

menentukan strategi yang tepat dalam menggunakan social media agar 

dapat menggunakan social media tersebut dengan maksimal untuk 
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mendapatkan output yang baik, sehingga dapat mengurangi tingkat 

pembajakan di Indonesia.  

1.6 Batasan Penelitian 

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian berdasarkan variabel dan 

pemilihan konteks penelitian. Pembatasan penelitian yang dipilih dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Penelitian ini dibatasi pada variabel Interactivity, Sincerity, Sense of 

Closeness, Reciprocity, dan Legal Purchase Intent. 

2. Penelitian ini menggunakan responden yang memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

A. Pria ataupun wanita dengan usia maksimal 17-36 tahun, mengetahui dan 

follow akun Instagram @DuaDrum, durasi dalam follow akun tersebut 

diatas 4 bulan, pernah berinteraksi dengan @DuaDrum didalam 

Instagram, pernah melihat @DuaDrum live di Instagram, pernah posting 

hal-hal mengenai Dua Drum dalam akun sosial media pribadi, dan 

belum membeli CD album Dua Drum yang asli. 

B. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan dengan menegambil sampel 

beberapa followers akun Instagram Dua Drum. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan berisi mengenai perekonomian Indonesia, lalu 

berbicara mengenai industri kreatif, enam belas subsektor industri kreatif. Lalu 

sedikit membahas mengenai sejarah dan perkembangan musik di Indonesia, 
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kontribusi industri musik bagi Indonesia, lalu masuk ke fenomena mengenai musik 

indie. Hal-hal tersebut untuk menjelaskan mengenai pemilihan topik yang penulis 

gunakan. Atas dasar latar belakang tersebut, dibuatlah rumusan masalah yang 

berdasarkan pada interactivity, sincerity, time invested, closeness, reciprocity, serta 

legal purchase intention, dan dibuat dalam bentuk pertanyaan. Kemudian ada 

tujuan penelitian yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat di atas. Terdapat manfaat penelitian baik bagi akademis maupun untuk 

kontribusi praktis.  

BAB II LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini, menjelaskan mengenai teori-teori yang dipakai di dalam 

penelitian ini. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini: interactivity, sincerity, 

time invested, closeness, reciprocity, terhadap legal purchase intent membutuhkan 

landasan teori untuk menjelaskan definisi dari setiap variabel yang ada. Uraian 

mengenai landasar teori diperoleh melalui beberapa literatur, buku, dan jurnal. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini membahas tentang metode-metode yang penulis gunakan, 

ruang lingkup penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik 

Analisa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, 

pemaparan hasil kuisioner yang sudah disebar, beserta analisa. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan dari 

hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, serta membuat saran-

saran terkait dengan penelitian ini. 
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