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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Musik merupakan salah satu hiburan yang sudah menjadi kebutuhan 

masyarakat pada umumnya. Musik meliputi berbagai jenis aliran yang ada dengan 

para penikmatnya dimulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Musik 

merupakan bahasa universal dan merupakan salah satu media untuk 

mengekspresikan diri. Hampir semua kehidupan manusia tidak bisa lepas dari 

musik. 

Perkembangan musik di Indonesia sudah sangat berkembang pesat, hal ini 

dapat dilihat dari semakin banyaknya pendatang baru di dunia musik Indonesia 

baik dari perorangan maupun grup. Hal ini diikuti dengan perkembangan 

teknologi yang semakin berkembang pesat pula, seperti teknologi penggandaan 

file dalam hal ini yaitu pembajakan musik. 

Perkembangan industri musik rekaman di era digital dapat dikatakan 

sangat merubah wajah dunia musik. Penjualan album fisik kaset dan Compact 

Disk (CD) merosot drastis. Musisi dengan penjualan mencapai 6 digit pun tinggal 

sebuah legenda atau cerita belaka. Dulu mungkin setiap orang masih merasakan 

bagaimana rasanya mengumpulkan koleksi kaset dari musisi-musisi idola, sampai 

pada masa di mana kaset digantikan oleh kepingan CD dan DVD, orang-orang 

masih memiliki kegemaran untuk mengkoleksi album dalam bentuk tersebut. 

Masuk ke dalam era digital, salah satu wacana yang sering ditemui adalah, 
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ketakutan industri musik oleh format digital yang dinilai dapat menggeser 

ketertarikan masyarakat pada bentuk album fisik. Hal ini tentu saja menjadi 

sebuah pekerjaan rumah cukup besar bagi para pelaku yang terdapat di dalam 

industri musik tanah air. Ditambah maraknya pembajakan yang dinilai sangat 

merugikan bagi penjualan album original keluaran industri-industri rekaman 

besar.(sumber: http://www.kabarbisnis.com/hukum/285200JPembajakan_musik_ 

rugikan_"negara_  Rp1_2_triliun.html).  

Tabel 1.1 Perbandingan Peredaran Produk Legal dan  

Bajakan Karya Rekaman Suara 

 

Tahun  Produk legal  

(dalam jutaan keeping) 

Produk bajakan 

(dalam jutaan keeping) 

1996 77.55 23.06 

1997 67.35 112.83 

1998 41.65 137.2 

1999 64.46 181.5 

2000 52.5 240.1 

2001 44.03 290.81 

2002 34,27 353.51 

2003 35.83 356.51 

2004 39.76 331.3 

2005 30.03 359.2 

2006 23.73 385.7 

2007 19.39 443.55 

 Sumber: ASIRI (Asosiasi Rekaman Musik Indonesi, dikutif dari www.) 

Keterpurukan yang luar biasa ini dirasakan oleh 4 perusahaan rekaman 

besar di Indonesia yaitu Sony BMG Indonesia, Universal Music Indonesia, 

Warner Music dan EMI. Isyarat bakal ambruknya kuantitas penjualan fisik album 

rekaman sudah terlihat sejak 2007. Indikasinya adalah data resmi yang 

dikeluarkan Asosiasi Rekaman Indonesia (ASIRI). Pada tahun 2005 jumlah kaset 

dan CD yang beredar berjumlah 30.032.460 keping. Setahun kemudian menciut 

menjadi 23.736.355 keping atau 1,9 juta keping per bulan.  

http://www.kabarbisnis.com/hukum/285200JPembajakan
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Fenomena pembajakan musik seperti ini jelas sangat merugikan bagi 

industri musik karena pendapatan mereka menjadi berkurang karena adanya 

pembajakan. Menurut Ketua Umum Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan 

Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) Dharma Oratmangun (seperti dikutip 

healourmusic.org, 2010) perbandingan pembajakan kaset dan CD dengan yang 

orsinil adalah 90:10. Artinya hanya 10% kaset dan CD orsinil yang beredar di 

pasaran, sementara 90% adalah bajakan. (sumber: Diana, Majalah Rolling Stone 

Indonesia, 2008) 

Tanpa disadari, perubahan tren menjadi era digital merupakan salah satu 

ancaman penjualan album fisik ini. Penemuan pemutar musik format digital dan 

ponsel pemutar musik  membuat perubahan perilaku konsumen. Musik menjadi 

lebih mudah didapat apalagi dengan perkembangan internet. Ketika musik digital 

berformat MP3 memasuki dunia internet melalui jaringan pertukaran peer-to peer 

Napster.com pada tahun 1999, penggemar musik digital mulai menjamur hingga 

saat ini. Musik digital didefinisikan sebagai harmonisasi bunyi yang dibuat 

melalui perekaman konvensional maupun suara sintetis yang disimpan dalam 

media berbasis teknologi computer. Sebagai proses digitalisasi terhadap format 

rekaman musik analog, lagu atau musik digital mempunyai beraneka ragam 

format yang bergantung pada jenis piranti, yang biasa digunakan antara lain: MP3, 

WAV,WMA dan AAC (sumber: Wikipedia)  

Pada tahun 2001, apple computer merilis piranti pemutar musik digital 

dengan format AAC bernama iPod. iPod telah berhasil dijual dengan pesat, 

melebihi sepuluh juta unit dalam tiga tahun. (Wikipedia). Dalam satu genggaman, 
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seseorang dapat mendengarkan lebih dari 40 album tanpa harus direpotkan dengan 

membawa setumpuk CD.  

Tidak mau ketinggalan produsen telepon genggam pun mengejar teknologi 

yang dirilis Apple, yaitu ring back tone. Ring back tone (RBT) adalah sebuah 

layanan yang memungkinkan kita mengganti nada tunggu konvensional dengan 

sebuah lagu yang diplih oleh user. RBT pertama kali ditemukan dan 

diperdagangkan di dunia adalah di Korea pada tahun 2002 oleh WiderThan yang 

bekerjasama dengan SK Telecom. RBT berhasil meraih sukses di Korea, lebih 

dari sepertiga pemakai ponsel mendaftar layanan RBT dalam 1 bulan pertama. 

(Wikipedia, 2010).  

 Industri musik fisik perlahan-lahan tergantikan dengan munculnya era 

musik digital seperti MP3, RBT, dan sebagainya. Munculnya era baru ini turut 

membawa harapan bagi industri musik Indonesia. Era digital telah menjadi 

penyelamat dikala CD dan kaset mengalami penurunan yang begitu drastis akibat 

pembajakan yang semakin tidak terkendali.  

Dengan adanya era digital di industry musik, Sony BMG Indonesia 

mencari cara lain agar tidak hanya mengandalkan penjualan album fisiknya. Sony 

BMG bekerjasama dengan Telkomsel memperkenalkan RBT pertama kali di 

Indonesia untuk memasarkan musik berformat digital. Dalam tiga tahun produk 

RBT menjadi primadona bagi label seperti Sony BMG karena dianggap 

menggantikan penjualan album fisik yang terus merosot akibat pembajakan.  

Namun sampai saat ini penjualan RBT pun mengalami penurunan, karena 

perubahan teknologi konsumen tidak perlu membeli 1 album untuk mendengarkan 
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lagu favoritnya, konsumen bisa mendapatkan sebuah lagu dengan berbagai cara, 

mengunduh dari internet, mengunduh dari fitur handphone, atau mengcopy dari 

CD asli. Hal inilah yang menyebabkan penjualan album fisik menurun. Sehingga 

pelaku bisnis harus bersaing dengan pembajak digital yang memperjualbelikan 

lagu format digital tanpa ijin.  

Akan tetapi, era baru ini dapat berdampak buruk bagi industri musik itu 

sendiri jika pembajakan atau pecurian hak cipta masih terus ada. Kini, peluang 

besar industri musik pada era digital berubah bagi industri musik itu sendiri secara 

bisnis dan semuanya terkembalikan kepada industri musik itu sendiri bagaimana 

cara agar penjualan resmi tetap terjadi dan berkarya di tengah semakin maraknya 

pembajakan. Maka era digitalisasi beberapa perusahaan independent rekaman 

mulai menjamur dan memanfaatkan media baru untuk menjual musik melalui 

internet dengan memafaatkan Equinox DMD, IM:Port, iTunes dan Nu Buzz. 

Selain itu munculnya para kolektor kaset dan CD, vinyl (sebutan bagi piringan 

hitam) mendorong beberapa industry musik untuk mengembalikan format digital 

pada produk fisik akan tetapi untuk mendapatkan CD artis terbaru kini hanya bisa 

didapatkan bukan di toko Toko kaset atau CD tetapi hanya didapatkan toko siap 

saji seperti Kentucy, Fried Chiken (KFC), Mc Donald atau di distro yang menjual 

CD band indi. CD tersebut didapatkan apabila melakukan pembelian  produk toko 

tersebut. 

Dalam penelitian yang dilakukan PC Pistop Research yang dimuat pada 

www.pcpitsrop.com/research/musicsurvey.asp). Penelitian yang dilakukan tahun 

2006 terjadi perubahan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi musik mulai 

IM:Port
http://www.pcpitsrop.com/research/musicsurvey.asp
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tergeserkan, untuk informasi musik lebih banyak konsumen muda di bawah umur 

20 tahun hingga umur 40 tahun mendapatkan informasi dari internet daripada 

melalui radio, (sumber www.pcpitsrop.com/research/musicsurvey.asp) sehingga 

pembelian lagu atau musik melalui format internet lebih banyak karena penjualan 

fisik saat ini sudah sangat jarang. Berikut gambar 1.1 di bawah ini dimana 

konsumen muda di bawah 20 tahun hingga umur 40 tahun mendapatkan informasi 

tentang musik  lebih banyak melalui internet. 

Gambar 1.1 

Perubahan perilaku konsumen industry musik 

 

Sumber: www.pcpitsrop.com/research/musicsurvey.asp (diolah kembali) 

 

Pada penelitian Digital consumer study yang dilakukan Avenue Razorfish 

kepada 475 pengguna internet di Amerika Serikat, ditemukan bahwa terjadi 

perubahan perilaku yang sangat signifikan terhadap media-media tradisional. 91% 

dari konsumen memilih internet sebagai media infomasi dibanding televisi, radio 

dan Koran. Pembelian konsumen melalui media internet cenderung lebih tinggi. 
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lebih dari 50%  kalangan muda dan dewasa memanfaatkan fasilitas internet untuk 

mendapatkan dan melakukan pembelian media karya seni dan lagu melalui RBT, 

Equinox DMD, IM:Port, iTunes dan Nu Buzz.   

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian dengan judul : 

Analisis Hubungan Keputusan Pembelian Dengan Evaluasi Pasca Beli. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang tersebut diatas, maka perlu 

kiranya untuk mengidentifikasi masalah yang timbul. Hal ini digunakan untuk 

menyederhanakan permasalahan dan memperjelas arah penelitian sesuai dengan 

judul yang telah dikemukakan diatas. Masalah-masalah yang akan diidentifikasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keputusan pembelian konsumen pada karya seni lagu? 

2. Bagaimana pasca beli media penyimpanan/karya seni lagu? 

3. Bagaimana hubungan keputusan pembelian dengan evaluasi pasca beli? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilaksanakan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan 

informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi yang akan 

diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada 

jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama 

Bandung. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

 

IM:Port
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1. Untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen pada karya seni lagu 

2. Untuk mengetahui pasca beli media penyimpanan/karya seni lagu 

3. Untuk mengetahui hubungan keputusan pembelian dengan evaluasi pasca 

beli 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Praktis 

1. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 

gagasan pemikiran dan bahan masukan dalam pengambilan keputusan 

perusahaan khususnya dalam bidang pemasaran. 

2. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan penulis pada bidang ilmu pemasaran, khususnya 

mengenai masalah yang sedang diteliti, yaitu perilaku konsumen di 

era musik digital dan keputusan pembelian.  

2. Kegunaan Ilmiah 

Hasil pemikiran ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi yang akan mengadakan penelitian lebih jauh dan sebagai 

bahan bacaan yang diharapkan akan menambah wawasan pengetahuan 

bagi yang membacanya, terutama mengenai masalah perilaku konsumen di 

era musik digital dan keputusan pembelian. 


