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ABSTRAK 

Muhammad, Yus Rizal. 2019. Strategi Pemasaran Karya Musik di Era Digital 

Studi Kasus pada Grup Musik Sendau Gurau di Kota Semarang. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Abdul Rachman, S.Pd, M.Pd 

 

Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Karya Musik, Era Digital, Sendau Gurau 

 

Sendau Gurau merupakan salah satu grub band yang berasal dari Kota 

Semarang produktif dalam berkarya dan menjadikan media digital atau media sosial 

sebagai sarana utama dalam memasarkan hasil karya musiknya sehingga bisa 

diterima dan dinikmati oleh masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana strategi pemasaran 

karya musik grup band Sendau Gurau di era digital ini. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik 

pemeriksaan keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi data. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunkan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemasaran karya musik 

yang digunakan oleh oleh grup band Sendau Gurau di era digital adalah memakai 

dan memaksimalkan media sosial atau strategi internet marketing dimana pengguna 

internet mendominasi dalam pemasarannya yang sekarang lagi ramai dan banyak 

diakses oleh banyak orang diantaranya (1) penggunaan media sosial dalam 

melakukan promosi seperti YouTube, Facebook, Whatsapp, Instagram, (2) konten 

marketing pembuatan konten untuk bahan promosi yang akan diunggah di media-

media sosial berupa foto, video, video musik yang bisa menarik perhatian pengguna 

media sosial dimanapun berada, (3) mobile marketing pemilihan media sosial yang 

mudah diakses dengan mudah melalui smartphone yang banyak penggunanya 

supaya target marketnya sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga tujuan 

pemasarannya tercapai. 

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti bagi grup musik Sendau Gurau 

agar lebih mengembangkan model pemasaran atau konten yang dibuat dan selalu 

mengikuti gaya pemasaran karya musik di era digital ini untuk kedepannya supaya 

bisa selalu eksis didunia industri musik nasional dan karya-karyanya bisa dinikmat 

oleh banyak orang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Seni senantiasa hadir di tengah kehidupan manusia di masyarakat, baik 

sebagai ekspresi pribadi maupun kelompok (Wadiyo, 2006, p.2). Menurut 

Nurhadiat (2004, p.32), arti seni dalam bahasa Indonesia ialah halus, kecil atau 

indah, dari kata seni inilah terbentuk kata kesenian, yang dalam bahasa Belanda 

disebut Schone Kunsten atau art dalam bahasa Inggris. Semua kata tersebut 

memiliki pengertian yang sama dengan kata kesenian, yaitu keterampilan yang 

indah, adapun jenis seni salah satunya yaitu seni musik. 

Musik selalu di bicarakan oleh banyak orang karena mengandung banyak 

keindahan dan fungsi yang bermacam-macam diantaranya sebagai alat komunikasi 

untuk menyampaikan maksud. (Iswandi, 2015, p.152) Musik merupakan seni yang 

melukiskan pemikiran dan perasaan manusia yang diekspresika lewat keindahan 

suara. (Sumaryanto, 2005, p.3) juga mengartikan hal yang sama musik adalah karya 

seni yang harmoni bentuk dan struktur lagu serta ekspresi sebagai satu kesatuan, 

seni musik itu terbentuk dari gabungan unsur-unsur terdiri yang dari irama, melodi, 

harmoni, bentuk atau struktur lagu yang ekspresi.  

Di era milenial ini kemajuan teknologi telah berkembang pesat di Indonesia 

hal ini ditandai dengan adanya perubahan gaya hidup yang hampir menyeluruh di 

penjuru negeri ini. Dengan didukungnya teknologi yang semakin tumbuh, industri 

kreatif mulai bermunculan dengan tingginya kreativitas sumber daya manusia yang 
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ditawarkan industri ini dan menjadi landas tumpu untuk menuju keadaan yang lebih 

baik (Kusumawardhani, 2014, p.122). Fenomena tersebut sangat berpengaruh pada 

industri musik Indonesia dengan kemudahan segala informasi yang didapatkan, 

hampir sebagaian besar musisi Indonesia berlomba-lomba membuat karya sekreatif 

mungkin untuk mendapatkan daya tarik tersendiri untuk memberikan nuansa baru 

bagi perkembangan musik di Indonesia.   

(Dellyana, Hadiansyah, Hidayat, & Asmoro, 2015, p.20), mengemukakan 

tentang sejarah industri musik Indonesia yaitu dimulai pada tahun 1940 yang 

mengeluarkan hasil rekaman dalam bentuk piringan hitam. Kemudian pada tahun 

1950 mulai bermunculan hasil rekaman dalam bentuk kaset. Di tahun selanjutnya 

1960 sampai tahun 1970 media kaset mulai digunakan sehingga muncul budaya 

merekam diantara masyarakat Indonesia menggunakan tape recorder. Tahun 1976 

mulai bermunculan perusahaan rekaman dengan alat-alat yang lebih modern. Di era 

berikutnya era 80 an sudah mulai banyak pembajakan di Indonesia. Selanjutnya di 

era 90 an label Internasional bekerjasama dengan industri musik Indonesia untuk 

menghindari pembajakan. Pada awal tahun 2000 mulai banyak bermunculan pelaku 

subsektor industri musik independen hal ini diakibatkan oleh keberadaan major 

label yang belum mampu mengakomodir pasar musik Indonesia sepenuhnya, di 

mana banyak pula musisi dengan karyanya yang belum mendapat perhatian dari 

major label. Salah satu kepopuleran musik indie adalah dengan adanya kompilasi 

Indifest yang digagas oleh label indie dari Bandung FFWD record. Beberapa label 

rekaman indie yang berhasil pada saat itu di antaranya adalah Fast Forward 

(FFWD), Aksara Records, Sinjitos, Demajors, dan Ivy Music League. Di era ini 
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juga, konsumsi musik mengalami perubahan dari konsumsi produk fisik berupa CD 

dan kaset, menjadi konsumsi produk digital. Sehingga di tahun 2006 menjadi titik 

perkembangan musik digital sampai di tahun 2010 musik digital terus mengalami 

perkembangan dengan lahirnya Youtube, iTune, dan tahun berikutnya banyak toko 

musik digital yang mendistribusikan musik kepenjuru negeri. 

Berbagai bentuk rilisan dan pemutar musik sebagai media untuk menikmati 

karya musik. Sejak dimulainya penemuan piringan hitam kemudian berkembang 

menjadi kaset pita, berkembang lagi menjadi kepingan CD, berubah format mp3 

dan akhirnya musik dapat diikmati oleh masyarakat lewat streaming yang di 

sediakan oleh  platform digital (Eiriz & Leite, 2017, p.876). Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perkembangan rilisan dan alat pemutar musik ini berkembang 

menjadi bentuk yang lebih modern, simple, praktis dan bisa di bawa kemana-mana. 

(Sandler, 2007, p.235) dalam jurnalnya mengatakan dengan hadirnya musik digital 

para pengonsumsi musik tidak perlu khawatir, karena di era digital semakin mudah 

untuk mendapatkan rilisan musik digital. 

Fenomena-fenomena tersebut akan terus berkembang pesat di seluruh 

penjuru dunia tidak ketinggalan masyarakat Indonesia khususnya di Kota Semarang 

ini dalam bidang industri musik. (Khadavi, 2014, p.47) berpendapat perkembangan 

industri musik di Indonesia sudah terpolarisasi yaitu major label dan indie label. 

Band Sendau Gurau yang akan di teliti oleh peneliti ini merupakan salah satu grup 

band di kota Semarang yang memilih jalur Indie yang berorientasi pada kreatifitas 

dan kebebasan dalam berkarya. Indie juga diartikan sebagai idealisme sebuah band 

yang berhubungan dengan musik. Kata indie sendiri menurut (Kusuma, 2019, 
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p.123) Musik indie berasal dari kata “independen”. Indie memiliki arti musik 

berlatar rasa bebas, tanpa tekanan, mandiri, dan merdeka dalam berkarya.  

Dengan latar belakang musik indie sesuai yang diterangkan diatas jika 

dikaitkan dengan sebuah band, maka band indie adalah band yang mandiri, berdiri 

sendiri, dari segi pendanaan semua pengeluaran, mulai produksi, pemasaran sampai 

distribusinya. Di kota Semarang banyak bermunculan penggiat musik atau band-

band indie yang sudah mempunyai karya lagu sendiri akan tetapi masih kekurangan 

strategi dalam melakukan produsksi sebuah karya sehingga dapat didistribusikan 

dan dinikmati oleh penikmat musik melalui platform digital dan bisa bersaing 

dibelantika industri musik di Indonesia.   

Melihat persaingan industri musik yang sangat ketat di era digital ini band 

Sendau Gurau sebagai brand baru dengan dibalut aransemen musik yang segar dan 

lirik yang jenaka mampu bersaing dengan band indie lain kota Semarang. Hal 

tersebut tidak lepas dari starategi pemasaran musik di era digital yang mereka 

lakukan seperti mempublikasika karya-karya musik lewat sosial media. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih dalam dengan mengangkat judul “Strategi Pemasaran Karya Musik 

di Era Digital Studi Kasus Band Sendau Gurau Semarang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalah 

bagaimana strategi pemasaran karya musik diera digita dengan studi kasus band 

Sendau Gurau?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

bagaimanakah strategi pemasaran karya musik di era digital grup band Sendau. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dalam peneletian ini penulis berharap bahwa akan memberikan beberapa 

manfaat, antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teorits  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan refrensi untuk penelitian 

selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat Praktis, diantaranya  

1. Sebagai informasi kepada lembaga pendidikan tinggi Universitas Negeri 

Semarang (UNNES) semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

masukan sebagai refrensi ilmiah umum khususnya Sendratasik dan 

penelitian-penelitian ilmiah berikutnya.   

2. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan informasi dan pengetahuan mengenai strategi pemasaran karya 

musik di era digital serta refrensi untuk penelitian selanjutanya. 

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat 

masyarakat maupun musisi dalam melakukan pemasaran hasil karya musik 

mereka. 
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4. Bagi grup band Sendau Gura, agar lebih mempertahankan dan 

meningkatkan strategi pemasaran karya musik biar bisa lebih dikenal oleh 

masyarakat. 

5. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam 

rangka menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang program studi 

Pendidikan Seni Musik dan menambah pengetahuan dan pengalaman 

penelitian serta penulisan skripsi.  

 

1.5 Sistematika Skripsi  

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta 

mempermudah pembaca dalam mengetahui garis-garis besar dari skripsi ini, yang 

berisi sebagai berikut:  

1.5.1 Bagian Awal Skripsi 

Halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan moto dan persembahan, 

kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan bagan, glosarium, dan 

daftar lampiran. 

1.5.2 Bab 1 Pendahuluan  

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan sistematika skripsi.  

1.5.3 Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori   

Pada bab ini memuat landasan teori yang berisi telaah pustaka yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: 
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(1) tinjauan pustaka, (2) pengertian strategi pemasaran (3) Pengertian Musik (4) 

Grup musik. 

 

1.5.4 Bab 3 Metode Penelitian 

Pada bab ini terdiri dari hal-hal yang berhubungan dengan prosedur 

penelitian yang meliputi : pendekatan penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.  

1.5.5 Bab 4 Hasil Penelitian 

Pada bab ini membuat data-data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian 

dan dibahas secara deskriptif kualitatif yang terdiri atas : gambaran umum lokasi 

penelitian, dan deskripsi hasil penelitian strategi pemasaran karya musik di era 

digital studi kasus band Sendau Gurau Semarang.  

1.5.6 Bab 5 Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dan saran. 

1.5.7 Bagian akhir skripsi  

Daftar pustaka dan lampiran berupa foto atau gambar, transkrip wawancara 

dan instrument penelitian.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada 

beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan. 

Artikel yang ditulis oleh Anggha Perdhana Putra dan Dedi Kurnia Syah 

Putra dengan judul “Digital Marketing Band Indie Rosemary” yang memuat band 

Indie Rosemary merupakan salah satu band yang bergerak dibidang pemasaran 

online menggunakan Facebook. Dalam hasil penelitian dinyatakan bahwasanya 

pemasaran komunikasi band indie rosermary dengan menggunakan media sosial 

facebook sangat efektif dan efesien karena hal ini selain menghemat waktu dan 

biaya dalam hal promosi band indie tersebut. Era globalisasi membawa pengaruh 

positif bagi perkembangan bisnis (Perdhana Putra & Syah Putra, 2018). Penelitian 

ini relevan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang pemasaran karya 

musik yang tidak hanya memasarkan dalam bentuk fisik akan tetapi pemasaran 

dalam bentuk digital.  

Artikel yang ditulis oleh Muarif  Pebriansah Sumahar dengan judul 

“Analisis Wacana Dominasi Major Label Pada Industri Musik Indonesia Dari Band 

Efek Rumah Kaca” yang memuat ada keseragaman genre, yaitu pop melayu, 

sebagai komoditas utama industri musik Indonesia dan adanya keberpihakan pasar 

musik Indonesia terhadap unsur kapitalis. Hal tersebut kemudian memunculkan 
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adanya perlawanan alternatif terhadap dominasi dan hegemoni industri musik arus 

utama, salah satunya adalah dengan gerakan independent- atau indie sebagai kontra 

kultur dari industri musik arus utama (Pebriansyah Sumahar, 2014). Penelitian ini 

relevan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang musik indie sebagai label 

industri yang diambil oleh band Efek Rumah Kaca. Sama juga pada band Sendau 

Gurau yang penulis teliti mengambil label indie untuk strategi pemasarannya.  

Artikel yang ditulis oleh Dwi Okta Renanda dengan judul “Strategi Bauran 

Promosi dalam Sosialisasi Lagu Anak: Studi Kasus Album Penyanyi Cilik Naura” 

yang memuat manajemen Naura menggunakan semua alat bauran promosi, 

meliputi periklanan, promosi penjualan, publisitas, penjualan perseorangan dan 

pemasaran langsung (Okta Renanda, 2018). Sedangkan alat promosi utama yang 

digunakan adalah pemasaran langsung yang difokuskan pada penggunaan media 

sosial. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis teliti tentang strategi 

pemasaran karya musik melalui media digital yang dapat dengan mudah dijangkau 

oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Artikel yang ditulis oleh Haryani Irbah dengan judul “Strategi Komunikasi 

Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Promosi Band Indie Mustache and 

Beard” yang memuat strategi komunikasi band indie Mustache and Beard 

menggunakan media sosial instagram, twitter, soundcloud, dan email dianggap 

dapat merubah pengetahuan (Knowledge), sikap (Attitude), dan perilaku (Behavior) 

khalayak terhadap lagu dan musik yang diciptakan oleh Mustache and Beard 

(Haryani Irbah Dkk., 2015). Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis 

teliti yaitu tentang strategi pemasaran karya musik di dunia digital marketing, 
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namun perbedaannya band Sendau Gurau ini menggunakan strategi bauran untuk 

melakukan pemasarannya. 

Artikel yang ditulis oleh Alexander Beny Pramudyanto dengan judul 

“Media Baru dan Peluang Counter Hegemony atas Dominasi Logika Industri Musik 

(Studi Kasus Perkembangan Netlabel di Indonesia)” yang memuat Netlabel dapat 

dikategorikan sebagai counter hegemony yang berhubungan dengan dominasi 

logika industri musik. Sebagai counter hegemony, Netlabel didukung oleh pengaruh 

fenomena pertumbuhan internet dan media baru (Beny Pramudyanto, 2017). 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu musik digital 

marketing namun pada studi kasusnya perkembangan netlabel musik di Indonesia. 

Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti yaitu mengkaji tentang strategi 

pemasaran karya musik di era digital. 

Artikel yang ditulis oleh Nahrul Hayat & Hasrullah dengan judul 

“Positionong Politik Kampanye Pemilihan Presiden 2014 Dalam Iklan Video 

Musik Youtube” yang menunjukkan bahwa secara konotatif makna utama yang 

terkandung dalam iklan video musik kampanye pemilihan presiden 2014 adalah 

bahwa masing- masing pasangan kandidat merupakan pasangan terbaik dan paling 

layak untuk memimpin Indonesia. Hasil analisis tanda konotatif juga menemukan 

bahwa konstruksi positioning politik Prabowo adalah sebagai calon presiden yang 

memiliki citra diri tegas dan pemberani serta disegani dan disukai; berlatar belakang 

militer dan memiliki gaya memimpin yang formal-prosedural; serta berideologi 

nasionalisme-militeristik. Sebaliknya konstruksi positioning politik Jokowi adalah 

sebagai calon presiden yang meiliki citra diri jujur dan merakyat serta disenangi 
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dan disukai; berlatar belakang sipil dengan gaya memimpin yang informal-

spontanious; serta memilki ideologi dominan sosialisme-demokratis (Nahrul Hayat 

& Hasrullah, 2016). Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu 

promosi melalui musik video melalui media Youtube. Sedangkan dalam penelitian 

yang penulis teliti yaitu mengkaji studi kasus strategi pemasaran karya musik di era 

digital. 

Artikel yang ditulis oleh Made Resta Handika, Agus Fredy Maradona, & 

Gede Sri Darma dengan judul “Strategi Pemasaran Bisnis Kuliner Menggunakan 

Influencer Melalui Media Sosial Instagram” yang menunjukkan bahwa alasan 

mengapa mengapa strategi pemasaran The Night Market Café & Co- working Space 

beralih dari cara konvensional ke Instagram marketing yaitu, pertama karena 

kemajuan teknologi, konsumen lebih condong menggunakan sosial media 

Instagram, kedua dengan menggunakan social media marketing khususnya 

Instagram bisa lebih menekan cost dalam pembiayaan marketing, Ketiga dengan 

memanfaatkan influencer lebih meningkatkan pemasaran di Instagram, dan 

memberikan dampak positif terhadap kemajuan The Night Market Café & Co-

working Space, terakhir peran variable tempat / place dalam marketing mix bisa 

membuat pengunjung untuk datang kembali ke The Night Market Café & Co-

working Space karena The Night Market Café & Co- working Space ini 

memberikan dan menyuguhkan interior dan suasan tempat yang menarik bagi 

konsumen dan harganya juga sesuai dengan kantong konaumen. Tempat yang 

menurut peneliti kurang strategis tetapi dengan adanya kemajuan teknologi dan 

strategi promosi yang The Night Market Café & Co-working Space lakukan bisa 
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langsung mengenak ke hati para konsumen (Nahrul Hayat & Hasrullah, 2016). 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu strategi pemasaran 

bisnis kuliner melalui instagram, Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti 

yaitu mengkaji strategi pemasaran karya musik melalui media sosial.  

Artikel yang ditulis oleh Gita Atiko, Ratih Hasanah Sudrajat, & Kharisma 

Nasionalita Darma dengan judul “Analisi Strategi Promosi Pariwisata Melalui 

Media Sosial Oleh Kementrian Pariwisata RI (Studi Deskriptif Pada Akun 

Instagram @Indtravel)” yang menunjukkan bahwa Kementerian Pariwisata RI 

telah melakukan kegiatan promosi pariwisata dengan maksimal melalui Instagram 

untuk meningkatkan wisatawan di Indonesia baik dalam negeri maupun 

mancanegara. Penyusunan strategi promosi menggunakan media sosial Instagram 

yang dilakukan oleh Kementrian Pariwisata memiliki beberapa tahapan yang 

mampu mempermudah Kementrian Pariwisata dalam mencapai tujuannya. 

Tahapan yang dilakukan adalah penciptaan konten, penentuan platform, 

perencanaan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi. Tahapan 

pembuatan strategi promosi pariwisata melalui Instagram oleh Kemenpar ini sangat 

membantu dalam menciptakan awareness akan keindahan alam dan keragaman 

budaya yang dimiliki Indonesia bagi target marketnya. Strategi tersebut sangatlah 

efektif dan efisien di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini (Gita 

Atiko Dkk., 2016). Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu 

strategi pemasaran pariwista melalu media sosial Instagram, Sedangkan dalam 

penelitian yang penulis teliti yaitu mengkaji strategi pemasaran karya musik 

melalui media sosial salah satunya media sosial Instagram. 
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Artikel yang ditulis oleh Ni Wayan Ardini dengan judul “Balinese Pop 

Music : An Industrialization Era” yang menunjukkan bahwa industrialisasi musik 

pop Bali terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi musik. Produksi diciptakan 

oleh kekuatan budaya (musisi) dan kekuatan modal (pemilik modal). Distribusi 

musik pop Bali dalam pemasaran saat ini dilakukan dengan menggunakan 

dukungan kekuatan media, khususnya media elektronik, yaitu radio (sejak 1990-an 

dan bahkan lebih awal), khususnya televisi (sejak 2002). Produksi dan distribusi 

tersebut memungkinkan konsumsi musik pop Bali besar-besaran dalam masyarakat 

Bali. Konsumsi berkaitan dengan keberadaan budaya musik baru di masyarakat. 

Meskipun industrialisasi ini cenderung bersifat kapitalistik, seniman Bali atau 

musisi dapat mencari nafkah melalui lagu-lagu pop Bali. Ini bukan kapitalisme 

modern tetapi postmodern, yakni sebagai musik yang bergantung pada keberadaan 

masyarakat Bali dan budaya mereka (Ni Wayan Ardini, 2018). Penelitian ini 

relevan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu strategi pemasaran musik melalui 

media elektronik, Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti yaitu mengkaji 

strategi pemasaran karya musik melalui media sosial 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Strategi 

Strategi merupakan rencana permainan untuk mencapai sasaran yang 

dinginkan dari suatu unit bisnis (Kotler & Amstrong dalam Tjiptono, 2010, p.184). 

Selanjutnya Umar (2001, p. 31), mengatakan strategi sebagai suatu proses 

penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang dalam suatu 

organisasi, disertai penyusunan cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut 
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dapat dicapai. Sementara definisi strategi menurut Effendy dalam (Sagiyanto, 2014, 

p.3), strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.  

Mintzberg ( dalam Sagiyanto, 2014, p.43) menawarkan lima kegunaan dari 

definisi kata strategi sendiri, yaitu: (1) Sebuah rencana, merupakan suatu arah 

tindakan yang diinginkan secara sadar. (2) Sebuah cara, suatu manuver spesifik 

yang dimaksudkan untuk mengecoh lawan atau competitor. (3) Sebuah pola, dalam 

suatu rangkaian tindakan. (4) Sebuah posisi, suatu cara menempatkan organisasi 

dalam sebuah lingkungan. (5) Sebuah perspektif, suatu cara yang terintegrasi dalam 

memandang dunia. 

Dari   beberapa definisi diatas   dapat   disimpulkan   bahwa   strategi   

pemasaran   dapat dinyatakan strategi  sebagai  dasar  tindakan  yang  merujuk  pada  

kegiatan  atau  usaha pemasaran, dari suatu perusahaan,dalam kondisi persaingan 

dan lingkungan yang selalu berubah agar mencapai tujuan yang diharapkan, dalam 

konteks industri musik diharap mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

 

2.2.2 Pemasaran 

Nitisemito (dalam Tambajong, 2013, p.1293), menyatakan pemasaran 

adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa 

dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk 

menciptakan pemasaran yang efektif.  Sedangkan Basu & Dharmmesta (2008, p.3), 

mendefinisikan bahwa pemasaran adalah suatu proses kemasyarakatan yang 

melibatkan individu-individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka 
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butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran secara bebas 

produk dan jasa nilai dengan pihak lain dengan nilai jual yang sama. Selanjutnya 

Sari (2017, p.4), berpendapat pemasaran adalah sebuah proses sosial yang bertumpu 

pada pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok dengan menciptakan 

pertukaran sehingga memberikan kepuasan yang maksimal. 

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, pemasaran adalah 

suatu    kegiatan perekonomian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan antara konsumen dengan produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan. 

 

2.2.3 Strategi Pemasaran 

Chandra (dalam Wibowo, Arifin, & Sunarti, 2015, p.61), mendefinisikan 

strategi pemasaran merupakan rencana yang merealisasikan ekspektasi perusahaan 

dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau 

lini produknya di pasar sasaran tertentu. Selanjutnya Kerrin & Peterson (dalam 

Greenley, 1993, p.191), mengemukakan bahwa strategi pemasaran melalui analisis 

dan pengambilan keputusan untuk hasil yang maksimal, dan perumusan strategi 

untuk mendukung hasil keputusan yang sudah disepakati. Strategi pemasaran 

adalah serangkaian tujuan dan sasaran yang memberi arah kepada usaha-usaha 

pemasaran perusahaan pada masing- masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, 

terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan 

keadaan (Sari, 2017, p.5). 

Menurut  (Radiosunu, 200, p.27) strategi  pemasaran  didasarkan  atas lima 

konsep strategi berikut: (1) Market Segment, setiap pasar terdiri dari bermacam-

macam kepentingan untuk kebutuhan, kebiasaan dan reaksi pembeli yang berbeda-
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beda. (2) Market positioning, Perusahaan tak mungkin dapat menguasai pasar 

keseluruhan.  (3) Targeting, adalah strategi memasuki segmen pasar yang dijadikan 

sasaran penjualan. (4) Marketing   mix   strategy,   Kumpulan   variabel-variabel   

yang   dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. (5) 

Timing strategy, Penentuan saat yang tepat dalam memasarkan produk merupakan 

hal yang perlu diperhatikan. Meskipun perusahaan melihat adanya kesempatan 

baik.  Terlebih dulu harus dilakukan persiapan baik produksi. 

2.2.3.1 Internet Marketing 

Trend yang sedang muncul saat ini dengan perkembangan teknologi yang 

semakin pesat adalah maraknya strategi pemasaran secara elektronik atau strategi 

pemasaran melalui jejaring internet. Sebelum ada internet dalam sebuah pemasaran 

secara massal dalam pemasarannya melalui media tradisional, seperti melalui 

televisi, radio, media cetak.  Kini para produsen tidak dibingungkan lagi dengan 

mahalnya promosi yang harus masang iklan di media-media massal tersebut, 

dengan hadirnya teknologi produsen sangat dimudahkan dalam hal pemasaran 

memanfaatkan media internet sebagai sarana pengkomunikasian promosi produk 

itu sendiri Anggoro dalam (Ayesh, 2016, p.5). 

Internet marketing (pemasaran Internet) juga disebut pemasaran-i, web 

marketing, online marketing, atau e-marketing atau e-commerce adalah pemasaran 

produk atau jasa melalui jejaring internet (Hermawan, 2012, p.206). Chaffey dalam 

(Andriyanto & Haryanto, 2010, p.22) Internet marketing juga merupakan aplikasi 

yang sudah tersedia dari internet dan teknologi-teknologi digital terkait untuk 

mencapai tujuan-tujuan pemasaran, teknologi-teknologi itu seperti media internet, 
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kabel- kabel, satelit, perangkat keras, perangkat lunak yang diperlukan untuk 

keperluan internet marketing tersebut. Penggunaan internet marketing sangatlah 

marak diperbincangkan didunia promosi, banyak manfaat dan praktis dalam dunia 

bisnis diantaranya biaya promosi yang relatif murah dan jangkauan promosi lebih 

luas. 

2.2.3.2 Strategi Internet Marketing 

Internet marketing adalah sebagai sebuah proses yang memberdayakan 

individu dan perusahaan untuk mempromosikan website mereka, produk atau 

layanan online dan melalui saluran sosial untuk berkomunikasi dengan sebuah 

komunitas yang jauh lebih besar yang tidak mungkin tersedia melalui saluran 

periklanan tradisional Drury dalam (Ayesh, 2016, p.5). Banyak sekali jenis promosi 

yang tersedia di internet ada beberapa kategori utama oleh Ralph F Wilson dalam 

jurnal (Cahyadi, 2005, p.26) yaitu Search Engines, URL Linking, Viral Promotion, 

Public Relations, E-Mail Publishing, Networking, Paid Advertising. 

Aktivitas online dijaman sekarang telah menjadi salah satu bagian dari 

kehidupan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Melihat kondisi itu, para 

pebisnis mau tak mau harus mengikuti jejak gaya hidup masyarakat milenilal, agar 

pangsa pasar yang mereka kuasai tetap bertahan, atau bahkan bertambah. Berikut 5 

jenis strategi marketing yang banyak dilakukan oleh para marketer untuk meraih 

konsumen, yaitu: 

1. Content Marketing 

Content Marketing adalah sebuah pendekatan strategi marketing yang fokus 

pada pembuatan dan penyebaran konten bernilai, relevan dan konsisten untuk 
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menarik dan memelihara audiens yang telah ditetapkan dengan jelas sebelumnya 

dan akhirnya mendorong pelanggan melakukan tindakan yang memberi 

keuntungan (Puspitasari, Tresnati, & Oktini, 2017, p.117). Strategi bisnis Content 

Marketing adalah salahsatu upaya menarik calon konsumen dengan cara 

menyediakan beragam informasi yang dicari konsumen, Informasi tersebut dapat 

berupa artikel, video, hasil riset, dan sebagainya. Namun, ragam informasi yang 

disediakan harus relevan dengan jenis bisnis yang dijalankan . 

2. Mobile Marketing 

Mobile Marketing adalah penggunaan perangkat mobile atau media seluler, 

seperti ponsel sebagai alat komunikasi pemasaran yang dapat diakses secara online. 

Mobile marketing adalah strategi pemasaran yang mengarah pada calon-calon 

konsumen yang sering berselancar didunia maya menggunakan perangkat mobile, 

seperti smartphone dan tablet yang bisa dibawa dan diakses dimanapun selama bisa 

terkoneksi dengan jaringan internet. Para pebisnis harus mendesain ulang website 

bisnisnya agar ramah (user friendly) jika diakses dengan gadget mobile (Ayesh, 

2016, p.6).  

 

3. Continuous Marketing 

Untuk menjalankan strategi pemasaran yang serba online ini, YouTube, 

Instagram, Whatsapp, serta Facebook adalah pilihan yang tepat untuk melakukan 

promosi lewat media online. Continuous Marketing atau Pemasaran berkelanjutan 

ini menekankan pada promosi dalam jaringan media sosial. Selain itu, agar sukses 

para pebisnis juga hendaknya menganalisis berbagai data, misalnya demografi, 
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feedback konsumen, opini, kritik dan saran masukan dan lainnya untuk menemukan 

konsep produk bisnis yang diinginkan konsumen kedepannya. 

 

4. Integrated Digital Marketing 

Integrated digital marketing adalah strategi pemasaran dengan cara 

memanfaatkan segala komponen sumber daya digital yang ada disatukan dan 

digunakan secara maksimal. Hal tersebut sebagai cara untuk memperkuat 

efektivitas pemasaran. Sinergi antara blog, kampanye brand, media sosial, dan 

sebagainya harus berkolaborasi secara real time untuk menjangkau lebih banyak 

konsumen yang bervariatif. 

5. Visual Marketing 

Kata pepatah satu gambar bisa mewakili 1000 kata. Visual marketing 

mengedepankan bagaimana caranya untuk menciptakan objek visual yang dapat 

mewakili produk yang ditawarkan kepada konsumen. Saat ini visual marketing 

tidak hanya didunia nyata tetapi juga bisa dengan mudah dilakukan di dunia maya 

berkat adanya berbagai situs sosial yang berupa upload foto maupun video, seperti 

YouTube, Pinterest, Instagram, Facebook, Whatsapp dan lainnya. Kreativitas 

membuat gambar-gambar yang memorable dan menarik pengguna media sosial 

merupakan salah satu prasyarat untuk sukses menjalani strategi pemasaran visual. 

2.2.3.3 Media Promosi 

Media promosi adalah sarana mengomunikasikan suatu produk, jasa, brand 

atau perusahaan agar dapat dikenal masyarakat lebih luas. Media promosi 

merupakan suatu alat atau sarana untuk mengkomunikasikan suatu produk, jasa, 
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image, perusahaan ataupun bahan promosi yang lain untuk dapat lebih dikenal 

masyarakat lebih luas (Ayesh, 2016, p.7). Media promosi paling tua adalah media 

promosi dari mulut ke mulut atau Word of Mouth Marketing, merupakan 

komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan 

dengan keunggulan atau pengalaman pribadi membeli atau menggunakan produk 

atau jasa tersebut (Hedynata & Radianto, 2016, p.90). 

2.2.3.4 Media Online  

Media dapat diartikan dengan istilah saluran, tempat atau alat, sedangkan 

online istilah bahasa dalam internet yang artinya sebuah informasi yang dapat 

diakses dimana saja selama terhubung dengan jaringan internet (Ready, 2016, p.3). 

Internet yang kini mulai menjadi bagian primer dalam kehidupan manusia sudah 

tidak dapat dipisahkan lagi dalam kegiatan sehari-hari. Hampir sebagian besar 

orang diseluruh dunia terhungun dengan internet, hal tersebut menjadi salah satu 

sebuah alasan besar bagi pelaku bisnis untuk melakukan promosi melalui media 

online. Dengan menggunakan sarana promosi dimedia online produsen dapat 

dengan mudah menyampaikan informasi produknya dengan mudah melalui sarana 

elektronik dan dapat diterima pengguna internet diseluruh dunia. Jenis-jenis media 

online yang kita kenal saat ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

1. Mesin pencari (search engine), situs web yang menjadi pintu masuk segala 

macam jenis informasi yang diinginkan, contohnya seperti Bing, Yahoo, 

dan Google dll. 
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2. Portal, sebuah website yang menyediakan berbagai informasi, yaiutu 

berupa portal berita (News Portal) atau situs berita seperti CNN, BBC, 

Detik, Okezone. 

3. Media Sosial (Social Media), situs web yang yang menjai forum online 

untuk berinteraksi, berteman, berbagi informasi, ngobrol, bertegur sapa, 

mengirim pesan, seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, YouTube, 

Twitter dan media sosial lainnya yang sudah tersedia di internet. 

4. Aplikasi Chatting, Yaitu software atau progam yang sudah disediakan di 

internet yang memungkinkan orang-orang mengobrol secara online tanpa 

batas geografis, seperti halnya Skype, Yahoo Massengger, Whatsapp, Line, 

WeChat. 

5. Surat Elektronik (E-mail), akun disebuah situs web yang menyediakan 

arana bertukan pesan atau informasi pribadi melalui internet, seperti 

YahooMail, Gmail. 

6. Perdagangaan Elektronik (E-Commerce), situs jual beli online atau bisnis 

online yang berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, serta 

transaksi barang, dan jasa yang dilakukan secara online termasuk market 

place, seperti Kaskus, Berniaga, OLX, Shopee, lazada, Amazon dll. 

2.2.4 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Kotler dalam (Kusnadi, 2014, p.139) berpendapat bauran pemasaran atau 

marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran taktis dan terkontrol, yang 

dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan target 

market. Sedangkan menurut (Radiosunu, 2001, p.27) dalam konsep dasar strategi 
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pemasaran marketing mix merupakan   variabel-variabel yang dipakai oleh 

perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Variabel yang terdapat didalamnya adalah produk, harga, 

distribusi, dan promosi. Dengan demikian, faktor yang ada dalam marketing mix 

merupakan variabel-variabel yang diharapkan mampu menciptakan kepuasan 

konsumen dalam membeli suatu produk (Yuwono & Semuem, 2015, p.2). 

Ada empat komponen dalam marketing mix meliputi strategi produk, harga, 

promosi, dan tempat untuk distribusi produk (Yuniarti & Mauliana, 2012, p.33). 

Menurut Stanton (dalam Silviana, 2012, p.56), bauran pemasaran marketing mix 

adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran perusahaan yaitu produk, harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi. 

Marketing mix yang dipopulerkan Kotler  adalah perencanaan produk (product), 

penetapan harga (price), penetapan tempat (place), dan program promosi 

(promotion) Kotler (dalam Nuraeni & Harnanik, 2017, p.648). Penjelasan 

komponen dalam marketing mix dapat diuraikan sebagai berikut: 

Product (Produk) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar 

untuk mendapatkan perhatian dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan, meliputi kualitas barang, manfaat, desain 

kemasan. Kotler (dalam Supriyanto & Taali, 2018, p.14). Komponen marketing mix 

yang kedua adalah price. Price (harga) adalah sejumlah uang yang harus dibayar 

oleh konsumen untuk memperoleh produk (Yuwono & Semuem, 2015, p.4). Harga 

ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain pangsa pasar, persaingan, identitas 

produk, dan nilai yang diterima oleh konsumen dari produk tersebut. Komponen 
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marketing mix yang ketiga adalah place. Place  (Distribusi) menurut Kotler dalam 

(Yuwono & Semuem, 2015, p.4) place (tempat) berhubungan dengan lokasi untuk 

mendistri- busikan produk kepada pelanggan, dimana tempat tersebut harus 

strategis bagi target pasar yang dituju (Priangani, 2013, p.3). Place meliputi 

pemilihan lokasi, penyediaan, pengangkutan, dan logistik. Place mencakup 

physical store (toko nyata) dan virtual store (toko maya). Selanjutnya komponen 

marketing mix yang keempat adalah promotion. Promotion (Promosi) adalah 

aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan 

produk serta membujuk pelanggan sasaran agar membeli produk. Kegiatan promosi 

berupa periklanan (advertising), events, Sponsorships, dan sebagainya yang 

terangkum dalam IMC (Integrated Marketing Communication). 

 

2.2.5 Media Baru (Era Digital) 

New media merupakan media yang menawarkan digitisation, conver- 

gence, interactiviy, dan development of network terkait pembuatan pesan dan 

penyampaian pesannya (Watie, 2011, p.70). Media baru (new media) adalah sebuah 

terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital 

yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan (Efendi, Astuti, & 

Rahayu, 2017, p.13). Sementara itu, McQuail (dalam Kurnia, 2005, p.29) 

mengelompokan media baru menjadi empat kategori. Pertama media komunikasi 

yang terdiri dari handphone, e-mail. Kedua media bermain interaktif seperti video 

game, permainan dalam internet. Ketiga media pencarian informasi yang berupa 

portal/ search engine. Keempat media partisipasi kolektif untuk berbagi. 
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Teori digital selalu berkaitan erat dengan media, karena media terus 

berkembang seiring dengan perkembangannya teknologi dari media lama sampai 

media terbaru, sehingga mempermudah manusia dalam segala bidang Lev 

Monovich dalam (Aji, 2019, p.44). Untuk menjalankan strategi pemasaran suatu 

produk pasti membutuhkan media agar produk atau jasa yang dipasarkan dapat 

dijangkau dan diterima oleh konsumen secara luas. Digital marketing merupakan 

strategi pemasaran masa kini yang hampir digunakan di seluruh dunia,  kegiatan 

pemasaran mulai dari explorasi pasar, mengikat, dan mengeskusi pasar yang 

menggunakan media horizontal (Nursatyo & Rosliani, 2018, p.49). 

Dengan hadirnya digital marketing karya musik dengan format digital telah 

sangat mudah untuk didistribusikan secara online dari sinilah istlah netlabel mulai 

muncul (Pramudyanto, 2017, p.73). Netlabel sebagai jalur distribusi media baru, 

menjadi sarana pengungkapan kemerdekaan seni dan teknologi, sebagai alternatif 

baru netlabel dapat mengakali keterbatasan sumber daya sehingga tidak 

menghambat kreativitas dan produktivitas (Kusumawardhani, 2014, p.123). 

Kemunculan netlabel memiliki cara kerja berbeda dengan label mayor, netlabel 

memberikan kesempatan bagi musisi untuk lebih mudah menyebarkan karya 

musiknya tanpa adanya kontrol ketat dalam penciptaan karya musik (Purnama, 

2014, p.6). 

2.2.6 Musik 

Musik adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk 

bunyi yang teratur dengan melodi atau ritme serta mempunyai unsur harmoni atau 

keselarasan yang indah (Sunarto dalam (Abdul & Lestari, 2013, p.12)). Istilah 
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musik dikenal dari bahasa Yunani yaitu musike (Hardjana dalam (Widhyatama, 

2012, p.61). Musike berasal dari kata muse-muse, yaitu Sembilan dewa Yunani di 

Bawah dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Dalam 

metodologi Yunani kuno mempunyai arti suatu kehidupan yang terjadinya berasal 

dari kemurahan hati dari para dewa-dewa yang diwujudkan sebagai bakat. 

Kemudian pengertian itu ditegaskan oleh Phitagoras, bahwa musik bukanlah 

sekedar hadiah (bakat) dari para dewi-dewi, akan tetapi musik terjadi karena akal 

budi manusia dalam bentuk teori-teori dan ide konseptual.  

Pengertian musik oleh (Jamalus, 1998, p.1) menyebutkan, bahwa musik 

adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi-komposisi 

musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur 

musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur dan ekspresi sebagai satu 

kesatuan. Unsur-unsur musik itu sendiri terdiri dari beberapa kelompok yang secara 

bersamaan membentuk suatu lagu atau komposisi musik yanh harmonis. Semua 

unsur tersebut saling berkaitan erat dan sama-sama mempunyai peran penting 

dalam sebuah lagu. unsur-unsur musik tersebut yaitu irama, melodi, harmoni, 

bentuk atau struktur dan ekspresi sebagai satu kesatuan (Herfanda, 2014, p.3). 

Irama adalah panjang pendeknya not dan berat ringannya tekanan atau 

aksen pada not. Namun demikian, oleh teraturnya gerak yang dimainkan maka 

irama tetap dapat dirasakan meskipun melodi diam. Dan keteraturan gerak ini 

menyebabkan lagu lebih indah didengar dan dirasakan (Jamalus, 1998, p.56). Irama 

adalah pola ritme tertentu yang dinyatakan dengan nama atau istilah, seperti Wals, 

Mars, bosanova, Swing dan lain-lain  (Banoe, 2003, p.139). Selanjutnya tempo 
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adalah tanda cepat atau lambatnya lagu yang dimainkan. Pada dasarnya tanda 

tempo dibagi menjadi tiga jenis, yaitu lambat, sedang, dan cepat (Linggono, 2008, 

p.30). Setiap karya musik memiliki karakteristik tempo yang berbeda-beda 

tergantung composed atau pencipta dalam mengekspresikan karyanya. Ada tiga 

jenis tempo yang sering dipakai oleh kebanyakan composer untuk mengekspresikan 

karyanya yaitu  tempo lambat, tempo sedang, tempo, selanjutnya unsur musik yang 

ketiga melodi (Soeharto, 1996, p.74).  

Pengertian melodi menurut Edmund (dalam Rachman, 2013, p.71) adalah 

suatu urutan nada yang utuh dan membawa pesan untuk disampaikan oleh penikmat 

musik. Adapun syaratnya adalah: mempunyai ciri khas, berbentuk jelas, memuat 

suatu ungkapan dan dapat dinyanyikan. Sedangkan menurut (Utomo, 2017, p.72) 

melodi adalah ruhnya sebuah lagu, oleh karena itu dalam menciptakan karya musik 

kita harus menentukan terleboh dahulu tangga nada yang relevan supaya bisa 

menyesuaikan degan tema karakteristik karya musik yang ingi diciptakan. Unsur 

musik yang keempat harmoni. (Jamalus, 1998, p.30) Harmoni adalah perpaduan 

atau gabungan dari dua nada atau lebih dengan ketinggian nada yang berbeda yang 

dibunyikan secara serentak dalam waktu yang sama. Sedangkan menurut (Syafiq, 

2003, p.133) harmoni adalah keselarasan bunyi, Secara teknis meliputi susunan, 

peranan dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan sesamanya atau dengan 

bentuk keseluruhannya. Selanjutnya unsur musik yang kelima eksprei. Ekspresi 

musik merupakan bentuk simbolik dari sebuah musik yang dibawakan. Ekspresi 

musik adalah kesan, suasana, atau nuansa tertentu yang ditimbulkan akibat rekayasa 

musik yang di sampaikan (Arya Sugiartha, 2018, p.47). 
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2.2.7 Kelompok Musik 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama dan 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah disepakati (Deddy 

mulyana (dalam Tutiasri, 2016, p.83)). Dan musik itu sendiri dapat di artikan 

sebagai bunyi yang diterima oleh individu yang beragam latar belakang dan selera 

musik yang berbeda-beda (Halimah, 2010, p.1). Menurut (Jamalus, 1998, p.29) 

Grup musik merupaka kumpulan pemain musik atau musisi yang lebih banyak 

melakukan peragaan karya orang daripada karya sendiri. Dalam hal melakukan 

peragaan-peragaan tersebut, mereka dapat menggunakan partitur untuk mengiringi 

seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik. Jadi kelompok musik bisa 

diartikan sekumpulan pemain musik atau musisi yang mempunyai tujuan bersama 

untuk memainkan musik yang telah disepakati. 

 

2.3. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting (Sugiyono, 2007, p.60). Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu 

dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. 

Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, 

maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk 

masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang 

diteliti (Sapto Haryoko (dalam Fauzi, 2017, p.65). 
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Langkah-langkah untuk menunjang kualitas musik pertunjukan grup band 

Sendau Gurau di Semarang membutuhkan pengelolaan atau manajemen band yang 

baik. George R. Terry dalam (Jazuli, 2014, p.12) langkah-langkah manajemen 

diantaranya : perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan 

(actuanting), pengawasan atau evaluari (controlling). Langkah tersebut untuk 

selanjutnya dipraktekan dalam system manajemen grup band Sendau Gurau dalam 

mengatur segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses produksi sampai proses 

marketing hasil karya yang dibuat bisa sampai dinikmat oleh masyarakat. Proses 

tersebut meliputi perencanaan program, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan serta usaha – usaha anggota organisasi manajemen Sendau Gurau agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Bentuk penelitian ini akan diarahkan pada sistem pengelolaan manajemen 

Sendau Gurau. Pada dasarnya garis besar setiap pengelolaan dalam sebuah bidang 

itu sama yang melalui langkah-langkah fungsi manajemen. Hal yang membedakan 

sistem pengelolaan dalam manajemen Sendau Gurau memiliki sistem yang berbeda 
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dibandingkan dengan grup band lainnya di kawasan Semarang. Dengan 

pengelolaan yang telah dijalankan tersebut diharapkan grup band Sendau Gurau 

dapat bertahan dan berkembang, baik dari sisi musikalitas ataupun sistem 

pengaturan manajemen yang baik demi menyesuaikan perkembangan jaman tiap 

tahunnya. 

Acuan dari beberapa pendapat tentang pengertian manajemen maupun 

langkah – langkah manajemen di atas berfungsi sebagai bahan untuk proses 

penelitian. Hasil yang dicapai dari penelitian yang berjudul Manajemen Grup Band 

Sendau Gurau di Kota Semarang memiliki beberapa tahapan. Tahap tersebut 

meliputi: jenis musik grup band Sendau Gurau, bentuk pertunjukan Sendau Gurau, 

unsur pendukung pertunjukan Sendau Gurau, dan jadwal pertunjukan yang 

memerlukan tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan. 

 

  



30 

 

 

 

  



31 

 

 

 

  



 

30 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu 

penelitian, karena metode penelitian akan menentukan nilai dan keakuratan hasil 

penelitian serta dalam memperoleh kesimpulan data dari hasil penelitian. (Anggito 

& Setiawan, 2018, p.7) Penelitian kualitatif adalah merupakan suatu penelitian yang 

hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik melainkan 

mengumpulkan data, analisis kemudian diinterpretasikan.  

Sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji, penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian umumnya berupa 

kata-kata, gambar dan bukan angka yang menunjukan kuantitas. Penelitian 

deskriptif mengumpulkan data, menentukan dan melaporkan yang ada menurut 

kenyataan. Metode ini menelaah mengapa (why), bagaimana (how), apa (what), 

dimana (where), dan kapan (when), (Asra et al., 2014: 26). Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif karena memiliki sifat deskriptif. Deskriptif 

kualitatif ini dipilih karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau menguraikan tentang objek yang diteliti. 

Jenis pendekatan dalam topik penelitian “Strategi Pemasaran Karya Musik Grup 

Band Sendau Gurau di Kota Semarang” ini dikategorikan sebagai penelitian 

kualitatif, yaitu suatu proses mengamati, mengidentifikasi objek penelitian , 

pengambilan data, dan analisis data. 
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3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah basecame manajemen grup band Sendau Gurau 

yang beralaman Perumahan Sekargading blok L-21, di Kelurahan Kalisegoro, 

Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang  . 

 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah proses pengolahan strategi pemasaran karya 

musik Grup Musik Sendau Gurau di era digital, factor pendukung dan pendapat 

dalam pengolahan strategi pemasaran karya musi Grup Band Sendau Gurau. Latar 

penelitian yang dipilih basecamp sekaligus tempat produksi karya-karya Grup Band 

Sendau Gurau Semarang. 

 

3.3 Sumber Data 

Untuk memproleh data dan atau informasi yang diperlukan maka ditentukan 

seumber data atau informasi yang berasal dari narasumber langsung sebagai 

manajer sekaligus player band Sendau Gurau itu sendiri. 

 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian. Data pada peneliti ini diperoleh dari tempat peneliti dengan melakukan 

penelitian di basecamp Band Sendau Gurau Semarang. 
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3.3.2 Data Skunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan atau melalui 

kegiatan studi pustaka, membaca jurnal dan contoh laporan tugas akhir yang terkait 

dengan penelitian, serta serta browsing  menggunakan internet yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data atau bahan yang relevan, akurat dan terandalkan 

yang bertujuan untuk menciptakan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

 

3.4.1 Teknik Observasi 

Pengumpulan data dengan cara observasi adalah suatu cara pengamatan 

yang sistematik dan selektif terhadap suatu interaksi dan fenomena yang sedang 

terjadi untuk di teliti (Asra et al., 2014: 105). Teknik observasi menurut (Arikunto, 

1998) adalah kegiatan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

sesuatu objek yang menggunakan seluruh alat indera yang dapat dilakukan melalui 

indera pengelihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. 

Dalam teknik ini, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap aktivitas dan pengelolaan strategi pemasaran karya musik Grup Band 

Sendau Gurau meliputi langkah-langkah pemasaran yang terdiri dari pnentuan 

produk, harga, tempat, dan promosi. Observasi dilakukan dengan teliti dan 

menggunakan alat bantu berupa kamera, peralatan tulis dan tape recorder. 
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3.4.2 Teknik Wawancara 

Menurut (Soegijono, 1993,p.18) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk 

mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek. 

Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yang saling menukar informasi, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancarai 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu atau sering disebut narasumber. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas 

terpimpin yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar 

tentang hal yang akan diteliti. Pertanyaan ini secara khusus ditujukan kepada 

informan peneliti, yakni manajer Band Sendau Gurau, pemain Grup Band Sendau 

Gurau, penikmat seni, untuk mengetahui tentang pemasaran karya musik Grup 

Band Sendau Gurau, proses produksi musik sampai pemasaran lewat media digital. 

Wawancara dilakukan secara mendalam agar memperoleh pengertian dan 

gambaran nyata dari informan sehingga diharapkan dapat diperoleh data berupa 

deskripsi yang aktual (nyata, cermat, dan terinci). 

 

3.4.3 Studi Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film yang dapat digunakan dalam 

penelitian sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahan 

untuk meramalkan. Menurut (Irwan, 2018: 61) Metode dokumen yaitu mencari data 

atau bahan mengenai hal-hal yang berupa catatan, surat kabar, majalah, notulen 

rapat, agenda, dokumen foto, dan lain-lain. Mengacu pada hal diatas, sebagai bukti 
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otentik peneliti menggunakan kamera untuk mengambil data yang diperlukan 

secukupnya. 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna melengkapi 

data yang belum diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Kemudian 

hasil dokumentasi ini disusun sedemikian rupa menjadi data sekunder yang 

digunakan untuk melengkapi data primer hasil wawancara dan pengamatan. 

 

3.5 Teknik Keabsahan Data 

Credibility keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain 

teknik triangulasi. Teknik triangulasi dalam pengecekan kredibilitas atau keabsahan 

data dari berbagai sumber, beberapa cara atau teknik dan waktu. Bobot yang lebih 

tinggi pada metode ini, diperoleh dari data atau fakta yang dikemukakan yang diberi 

arti dengan tidak sekedar menyajikan secara deskriptif (Moleong, j, 2006, p.178). 

Penelitian ini dalam uji kredibilitas menggunakan teknik triangulasi. Teknik 

triangulasi meliputi 3 unsur penting dalam mendukung keabsahan datayang 

diperlukan yaitu sumber, metode dan teori. 

 

3.5.1 Sumber 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dan Moleong, 2013, p.330). Pengecekan 

balik derajat kepercayaan dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Kedua, 

membandingkan dengan apa yang dikatakan pada waktu wawancara dengan apa 
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yang dilakukan dengan pengamatan. Ketiga, membandingkan hasil wawancara 

dengan isi dokumen. 

 

3.5.2 Metode Pengamatan 

Keabsahan data dengan mengacu pada metode adalah pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan pengecekan derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama. Hal ini dilakukan peneliti karena 

sumber informan tidak hanya seorang. Disamping itu peneliti melakukan 

pengecekan langsung ketempat penelitian dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang telah dibuat sebelumnya 

 

3.5.3 Teori 

Penggunaan teknik triangulasi berdasarkan fakta tertentu tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaan dengan suatu teori. Peneliti tidak mungkin 

menggunakan satu teori, sehingga peneliti menggunakan beberapa sumber buku, 

jurnal nasional maupun jurnal internasional sebagai acuan teoritis, berusaha 

memperbanyak wawasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Setelah memakai teori 

yang nerhubungan dengan data yang akan diteliti dari berbagai sumber selanjutnya 

peneliti menarik kesimpulan atau menggeneralisasikan dengan menggunakan 

beberapa teori dan didukung dengan data yang ada, sehingga laporan dalam 

penelitian ini disertai penjelasan seperlunya. Dengan demikian akan meningkatkan 

derajat kepercayaan data. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari 

penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Proses analisis data 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah 

diperoleh dari penelitian dilapangan, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto 

dan sebagainya (Moleong, 2002, p.190). 

 

3.6.1 Pengumpulan Data 

Proses analisis pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam 

cara melalui wawancara, pengamatan, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan 

data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan penelitian. 

 

3.6.2 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berkaitan erat dengan proses 

analisis data. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dipilih, data 

yang dibuang, cerita mana yang sedang berkembang itu merupakan pilihan-pilihan 

analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi 
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3.6.3 Sajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terkumpul dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

bentuk wacana naratif (penceritaan kronologis) yang merupakan penyederhanaan 

dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk yang 

disederhanakan 

 

3.6.4 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Kegiatan verifikasi merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab dari 

awal pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif  harus mampu mencari 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, konfigurasi yang semua itu 

merupakan satu kesatuan yang utuh, bahkan barangkali ada keterkaitan alur, sebab 

akibat serta preposisi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis data secara deskriptif 

kualitatif dapat disampaikan bahwa hasil penelitian ini secara berurutan diawali dari 

gambaran umum lokasi Kota Semarang, Jawa Tengah yang meliputi: letak 

geografis, pembagian administratif daerah, jumlah penduduk, pendidikan, agama, 

mata pencaharian, basecamp tempat berkumpulnya grup musik Sendau Gurau, serta 

sejarah terbentuknya grup musik Sendau Gurau dan strategi pemasaran karya 

musiknya di Kota Semarang, Jawa Tengah. 

 

4.1.1 Letak Geografis Kota Semarang  

Berdasarkan sumber data yang diperoleh peneliti melalui  situs web resmi 

profil kota Semarang yaitu (http://www.semarangkota.go.id/main/menu/11/profil-

kota-semarang/profil-kota yang diakses pada 24 mei 2019) Secara geografis, Kota 

Semarang terletak antara 6 50’ – 7 10’ lintang selatan dan garis 109 35’ – 110 50’ 

bujur timur. Dengan luas dan batas wilayah, Kota Semarang memiliki luas wilayah 

373,70 Km atau 37.66.636 Ha yang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan 

dengan penduduk yang heterogen terdiri etnis Jawa, Cina Arab dan Keturunan. 

Adapun batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Kendal,  sebelah  timur dengan Kabupaten Demak, 

sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut 
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Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Memiliki suhu udara 

berkisar 20-30º celcius dan rata-rata suhu 27º celcius.  

Secara Topografis wilayah Kota Semarang terdiri dari 4 (empat) kelompok 

yaitu :  

6. Wilayah datar dengan tingkat kemiringan kisaran 0 – 2 % seluas 6.169 Ha; 

7. Wilayah bergelombang dengan tingkatan kemiringan kisaran 2 – 15% 

seluas 57.659 Ha 

8. Wilayah curam dengan tingkat kemiringan kisaran 15 – 40% seluas 21.725 

Ha 

9. Wilayah sangat curam dengan tingkat kemiringan >40% seluas 9.467,674 

Ha. 

 

Gambar 4.1 Peta Kota Semarang 

( Sumber : https://bappedasemarang.wordpress.com/asd/ ) 
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Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu 

lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah 

yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor 

Selatan ke arah  kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang 

dikenal dengan   koridor Merapi Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten 

Demak, Grobogan dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan 

pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya 

pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara 

yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota 

Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah 

kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah 

nasional bagian tengah. 

 

4.1.2 Kesenian Kota Semarang 

Kota Semarang dengan letak geografisnya memiliki beragam kesenian yang 

kaya akan nilai tradisi diantaranya yaitu Dugderan dan Warak Ngendok, Sesaji 

Rewanda, Gambang Semarang dan Tarian, dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

4.1.2.1 Dugderan dan Warak ngendok 

Dugderan merupakan salah satu tradisi di Kota Semarang untuk menyambut 

datangnya bulan suci ramadhan, konon pada tahun 1881-1889 saat masa 

pemerintahan Bupati Semarang yaitu Kanjeng Bupati Raden Mas Tumenggung 

Arya Purbaningrat lahirlah sebuah tradisi untuk menyambut datangnya bulan suci 

Ramadhan. Dugderan berasal dari bunyi bedug di Masjid Besar Semarang 
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(Kauman) yang dipukul oleh Kanjeng Bupati RMTA Purbaningrat dengan 

mengeluarkan bunyi “dug”, dan bunyi “der” yang berasal dari bunyi meriam, irama 

bedug sebanyak 17 kali dan irama letusan meriam sebanyak 3 kali menjadikan 

komposisi irama dugder. Menurut sumber sejarah, bunyi meriam “der” berasal dari 

petugas Hindia Belanda (VOC) diminta untuk membunyikan meriam. Paduan 

bunyi bedug dan meriam menjadi sebuah kompoisi yang indah, penuh dengan 

kemeriahan.  

Warak ngendok merupakan unsur utama dari tradisi Dugderan yang berada 

di Kota Semarang. Keberadaan Warak ngendok menjadi simbol dalam ritual tradisi 

Dugderan yang mampu bertahan hingga sekarang ini ditengah perubahan jaman 

yang sudah maju. Warak ngendok sendiri berasal dari dua kata, warak yang berasal 

dari bahasa arab “Wara’I” yang berarti suci dan “Ngendok” yang artinya bertelur. 

Dua kata yang digabung “Warak Ngendok” bisa diartikan barang siapa yang 

menjaga kesucian di Bulan Ramadhan kelak diakhir bulan akan mendapat pahala 

di hari Lebaran.  

 

4.1.2.2 Sesaji Rewanda di Goa Kreo 

Tradisi Sesaji Rewandra merupkan ritual yang dilakukan setiap tahun oleh 

masyarakat kelurahan Kandri, kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Ritual 

awalnya diadakan oleh masyarakat desa Kandri pada 1 Syawal atau hari ketiga p 

Hari Raya Idul Fitri secara turun temurun, akan tetapi terdapat perubahan oleh 

pemerintah dan ditetapkan tujuh hari setelah lebaran. Ritual sesaji rewanda diawali 

dengan arak-arakan mengusung empat gunungan dari kampong Kandri ke Goa 

Kreo sepanjang 800 meter dengan barisan yang tertata rapi. Di barisan terdepan, 
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diawali dengan empat orang yang dirias dengan kostum monyet warna merah, putih 

hitam, dan kuning. Disusul dengan barisan selajutnya adalah replika batang kayu 

jati yang konon ceritanya diambil oleh Sunan Kalijaga. Baru barisan terakhir 

gunungan dan para penari.  

Empat gunungan yang dibawa oleh warga berisi nasi golong atau sego 

kethek (nasi monyet) warga setempat menyebututnya yang hanya boleh di beri lauk 

sayuran, tempe dan tahu. Gunungan kedua berisi buah-buahan yang langsung di 

serbu puluhan monyet ekor panjang stelah diletakkan di pintu gerbang Goa Kreo 

yang berada ditengah-tengah waduk Jatibarang. Gunungan ketiga berisi gunungan 

hasil bumi berupa jagung, singkong, mentimun, wortel dan kacang tanah. 

Gunungan terakhir berisi ketupan dan lepet.   

 

4.1.2.3 Gambang Semarang dan Tarian 

Gambang Semarang merupakan sebuah kesenian tradisional kerakyatan 

yang berasal dari Semarang sejak tahun 1930, seni pertunjukan yang memadukan 

antara seni musik, seni tari, seni suara dan lawak ini mempunyai kemiripan dengan 

Gambang Kromong yang berasal dari Ciputat, yang khas dari kesenian rakyat ini 

adalah alunan musik yang mengiringi gerak telapak kaki secara dinamis sesuai 

irama lagu yang dimainkan. Dalam pementasan Gambang Semarang alat musik 

yang dipakai antara lain boning, gambang, gong suwuk, kempul, pekik, saron, 

kendang dan ketipung, suling, siter, kecrek, alat gesek. Gambang Semarang asal 

mulanya digagas oleh Lie Ho Sun pada tahun 1930, gagasan tersebut disampaikan 

Burgermeester wali kota pada saat itu, dengan bantuan wali kota ia membeli 

peralatan gambang kromo di Batavia bersama teman senimannya. Selanjutnya 
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banyak bermunculan berbagai komunitas gambang yang berkembang di Semarang, 

yang terbentuk akulturasi antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa. 

Selain terdiri dari unsur musik, vocal, dan juga lawak atau lelucon, gambang 

Semarang juga dipadukan dengan tarian tradisional dalam pementasannya. Saat ini, 

gambang Semarang sering tampil dalam acara-acara tertentu seperti Dugderan, 

festival budaya maupun acara pemerintah. Lagu-lagu yang sering ditampilkan 

dalam pementasan Gambang Semarang diciptakan oleh Oei Yok Sian puluhan 

tahun silam. Lagu yang paling sering ditampilkan adalah lagu Empat penari dan 

Malu-malu kucing, berikut lirik lagu Ampat penari : 

Ampat penari, Kian kemari 

Jalan berlenggang, aduh… 

Sungguh Jenaka, menurut suara 

Irama Gambang 

Sambil bernyanyi, jongkok berdiri 

Kaki melintang, aduh…. 

Langkah gayanya, menurut suara 

Irama Gambang 

Bersuka ria, gelak tertawa 

Semua orang, karena…. 

Hati tertarik grak grik 

Si tukang kendang…. 
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4.1.2.4 Industri Musik Semarang 

Kota Semarang merupakan Kota yang maju dan berkembang, begitu juga 

dengan industri musik yang di Kota Semarang. Kemajuan industri musik di Kota 

Atlas ini ditandai dengan bermunculannya komunitas musik serta band-band indie 

yang ingin berkarya kreatif dan membawa nama baik Kota Semarang ini. Bebagai 

genre berlomba-lomba menunjukan eksistensinya di industri musi Semarang, mulai 

daro komunitas musik Jazz, komunitas musik Rock, Komunitas musik Ska, 

komunitas keroncong, penggiat musik dangdut, dan masih banyak lagi genre musik 

yang bersaing dan bersanding membawakan jenis musik yang dibawakannya.  

Beberapa grup musik semarang yang masih konsisten berkarya dan masih 

memperthankan eksistensinya di dunia industri musik Semarang diantaranya ada 

Nasidaria grup musik qosidah, CongRock grup musik keroncong, Srempet Gudal 

(Sereal) grup musik parody, Senggol Tromol grup musik dangdut suka-suka, Good 

Morning Everyone (GME) pop alternative, Pingkel Standing grup musik Ska, 

Grisness Culture Grup musik Ska, dan grup band Sendau Gurau sendiri. Walaupun 

terbilang baru di dunia industri musik Semarang grup musik Sendau Gurau 

memiliki team yang produktif dan memiliki jam terbang yang sudah melalang 

buana di regional Jawa Tengah. 

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti melalui situs website resmi kota 

Semarang mengenai perkembangan aspek kesenian dan budaya kota Semarang 

yaitu melalui situs (http://www.semarangkota.go.id/main/mainmenu/11/profil-

kota-semarang dan https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang yang diakses 

pada 24 mei 2019). Kota Semarang identik dengan kota perdagangan dan jasa, 
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banyak kesenian tumbuh dan berkembang di ibu kota Jawa Tengah ini. Seperti 

kawasan Pecinan, Kota Lama, Kelenteng Sam Poo Kong, dan Ngesti Pandowo, Goa 

Kreo, Umbul Sidomukti, Candi Gedong Songo, Lawang Sewu, Simpang Lima. Dari 

situs-situs sejarah yang berada di setiap sudut kota Semarang merupakan bukti 

bahwa banyak peninggalan budaya yang diwariskan.  

 

4.2 Profil Grup Musik Sendau Gurau Semarang 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tentang profil grup musik Sendau 

Gurau, selama awal berkarir musik sampe sekarang personil grup musik Sendau 

Gurau masih tetap menjaga konsistensi dalam hal berkarya. Dengan adanya 

dukungan tim yang solid, sarana yang memadahi, dan mempunyai satu tujuan 

dalam tim membuat grup musik Sendau Gurau semakin giat membuat karya. 

 

4.2.1 Sejarah Band Sendau Gurau Semarang 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sesuai penuturan Cino Fajrin 

(29) selaku pendiri grup band Sendau Gurau dalam wawancara langsung 17 Juli 

2019. 

 Sebelum ada terbentuknya grup musik Sendau Gurau Cino Fajrin telah 

memulai projek solo karirnya pada pertengaha tahun 2017 yang diberi nama Cino 

fajrin and The Soulmate. Berawal keisengannya membuat video lucu di Instagram, 

tidak disangka nama Cino Fajrin melejit didunia maya teruta di akun instagram. 

Bermula dari situ lah kemudian Cino Fajrin mempunyai gagasan untuk 

menuangkan semua ide jenakanya tersebut ke dalam sebuah lagu. Meski terbilang 

baru, Cinofajrin and The Soulmets cukup produktif dalam berkarya. Karya solo 
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karir Cino Fajrin and The Soulmats yang sudah di produksi dan di sebarluaskan 

lewan sosial media yaitu Keblondrok dan Kids Jaman Now . 

“….Sebelum terbentuknya band Sendau Gurau saya telah memulai project 

solo karir yang saya beri nama Cinofajrin & The Soulmate pada pertengahan 

tahun 2017 lalu. Saya menciptakan lagu sendiri, saya memproduksi lagu 

sendiri dan menyebarkan karya saya sendiri lewat media sosial yang 

sekarang terbilang efektif, praktis dan ekonomis. Seiring berjalannya waktu 

emang udah niatan saya ingin mempunyai band yang bener-bener konsisten 

dalam bermusik akhirnya saya memutuskan untuk bertemu salah satu kawan 

saya Hendra Kumbara yang tempat tinggalnya di Gunungpati Unnes. Hampir 

tiap hari saya main kesana naik turun gunung dengan obrolan santai kami 

masing-masing merekomendasikan teman yang cocok untuk mengisi 

kekosongan personil yang akhirnya kami menemukan teman yang kompak 

sampai sekarang yaitu ada mas Arnen pada bagian bass atas rekomendasi 

mas Hendra dan Boy pada bagian drum atas rekomendasi saya sendiri..”. 

 

 Demikian penuturan Cino Fajrin (29) dalam sesi wawancara 17 Juli 2019 di 

hotel belle View Semarang pada saat setelah syuting video klip lagu Pacar Baru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Cino Fajrin and The Soulmets 

(Sumber: Instagram Cino Fajrin) 

 

 Seiring berjalannya waktu Cino Fajrin mencari partner bermusiknya untuk 

membentuk grup musik Sendau Gurau pertama kali bertemulah dengan Hendra 
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Kumbara sebagai gitaris, dengan obrolan santai mereka menyatukan tujuan dan 

mencari personil bassist dan drummer, Hendra Kumbara merekomendasikan 

Muhammad Zulkarnaen Akbar untuk mengisi posisi bass dan Cino Fajrin 

merekomendasikan Habib Tirta Dewa (Boy) di posisi Drum. Untuk menambah 

performa band dalam pertunjukannya Sendau Gurau menambahkan additional 

player yaitu Iqbal Alfin Huda dibagian Saxophone tenor dan Trian Anugrah 

(Benjis) dibagian Keyboard. Band ini terbentuk pada tanggal 7 Juli 2017, digawangi 

oleh Cino Fajrin (vocal), Hendra Kumbara (Gitar), Muhammad Zulkarnaen Akbar 

bass), dan Habib Tirta Dewa (drum) dan di bantu oleh additional player Iqbal Alfin 

Huda (Saxophone Tenor), dan Trian Anugrah dibagian (Keyboard). Dan seiring 

berjalannya waktu untuk melengkapi struktur organisasi manajemen yang kuat 

Sendau Gurau memiliki tim crew dan manager yang selalu membatu disetiap proses 

produksi sampai perform live mereka. Fikri Maulana Haikal (dokumentasi), Dwi 

Putranto (Manajer), Aditya Dalang sebagai (Crew) dan Erlian Yusuf Maulana 

sebagai penjinak noise dalam setiap pertunjukan live.  

 Dengan formasi tetap yang hanya diduduki oleh empat personil dan dua 

pemain tambahan saat ini grup band Sendau Gurau sudah mantap untuk produktif 

dalam berkarya. Pasalnya menurut setiap personil yang sudah berpengalaman 

didunia pertunjukan musik membuat system yang tidak terlalu banyak personil 

dikarenakan banyak personil susah untuk mengkondisikan. Yang diharapkannya, 

grup band Sendau Gurau tetap langgeng dan bisa berkarya sampai waktu yang 

saling memisahkannya. 

 “…..alasan kami untuk tidak merekrut banyak orang adalah agar mudah 

dalam mengondisikan personil, biasanya pengalaman saya selama bemusik 
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dan membentuk band dengan personil banyak susah untuk mengkondisan 

orang apalagi jika salah satu personil sudah mempunyai kesibukan sendiri 

mempunyai ego tersendiri yang hanya membuat band tersebut terbengkalai 

dan akhirnya bubar, dan akhirnya kami dan tim sepakat dengan formasi saat 

ini semoga bisa langgeng dalam berkarya….” 

 

Demikian penuturan Hendra Kumbara (30) dalam sesi wawancara 17 Juli 2019 di 

Basecamp Mooza Record Kelurahan Sekargading, Kota Semarang.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. personil Band Sendau Gurau Semarang 

(Sumber: Instagram Sendau Gurau) 

4.2.2 Karya Musik Band Sendau Gurau 

 Dalam bermusik Band Sendau Gurau  tidak pernah membatasi pengaruh 

terhadap musik yang akan diciptakannya dari awal terbentuk sampai saat ini mereka 

tidak mematok satu genre musik, memang beberapa ada sentuhan ska, reggae, yang 

up beat, namun ada juga yang selow, akustik, pop, bahkan bossanova. Dengan 

begitu Band Sendau Gurau bisa lebih bebas berkarya dan menyesuaikan makna lagu 

agar lebih mudah diterima masyarakat. 
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 Untuk mengawali proses kreatif pembuatan lagu band Sendau Gurau 

terinspirasi dari keresahan tentang berbagai hal yang sedang viral dan merekamnya 

di home recording ‘Mooza Record’ yang kebetulan dimilik oleh Muhammad  

Zulkarnaen Akbar selaku bassist dari grup musik Sendau Gurau sendiri. Dengan 

formasi tim yang solid dan perlengkapan yang mendukung untuk berkreatifitas  

band Sendau Gurau tancapkan ide-ide gila kedalam musiknya hal ini yang membuat 

band Sendau Gurau aktif dimedia sosial dan live perform, sudah ada beberapa lagu 

yang mereka produksi yaitu Kids jaman now, Keblondrok, Sosial Media, Bersendau 

Gurau, Hengpon Jadul, Generasi micin, Wajah Ayu Untuk Siapa (cover), Mantab 

Jiwa, KuCinta Luna yang nantinya akan dibawakan setiap perform Band Sendau 

Gurau. 

  Sedang dalam proses Album pertama yang nanti di dalamnya ada 10 lagu 

dan semuanya bercerita tentang kehidupan sosial anak muda jaman sekarang. Mulai 

dari Ber-Sendaugurau (opening), Kids Jaman Now, Generasi Micin, Sosial Media, 

Kucinta Luna, Hengpon Jadul, Mantab Jiwa, Polos Itu Mitos, Pacar Baru, dan Gadis 

Explore. Band Sendau Gurau sendiri mengambil tema-tema tersebut karena lagu-

lagu dengan tema seperti itu yang sedang digandrungi anak muda jaman sekarang. 

Dan juga tema tersebut nampaknya tidak akan habis dan akan terus muncul ke-

viral-an yang lainnya yang akan menjadi inspirasi untuk membuat karya di album 

berikutnya. Dan tak lupa kami sisipkan pesan moral pada tiap lagu, dengan harapan 

agar lagu-lagu kami tak hanya untuk hiburan semata namun juga membekas dan 

berdampak positif bagi penikmat. 
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  Dalam perjalanannya, grup band Sendau Gurau tetap solid menjaga 

keharmonisan dalam bermusiknya, hal ini terbukti selama ini grup musik Sendau 

Gurau tidak pernah berganti personil, akan tetapi untuk menambah formula dalam 

pertunjukan live maupun rekaman musiknya grup band Sendau Gurau memilih 

untuk merekrut teman untuk menjadi personil tambahan. System ini dipilih oleh 

grup musik Sendau Gurau bertujuan untuk mempertahankan eksistensi grupnya, 

diantaranya adalah mempertahankan komposisi musik dan karakter dari Sendau  

Gurau itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara pada tahun 2019 ini, berikut list 

lagu yang rencananya aka nada di album perdana mereka. 

 

 Tabel 4. 1 Karya Grup Musik Sendau Gurau 

Sumber : Sendau Gurau 

 

4.2.3 Basecamp Grup Musik Sendau Gurau Semarang 

Grup musik Sendau Gurau memiliki sebuah tempat atau basecamp yang 

berfungsi sebagai sarana berkumpul menciptakan karya sekaligus studio rekaman 

karya musik band Sendau Gurau, dan juga difungsikan sebagai kantor aktivitas 

Daftar Karya Sendau Gurau Tahun Rilis Pencipta 

Kids jaman now 

Keblondrok 

Sosial Media 

Bersendau Gurau 

Hengpon Jadul 

Generasi micin 

Wajah Ayu Untuk Siapa 

Mantab Jiwa 

KuCinta Luna 

10 Desember 2017 

25 Desember 2017 

3 Agustus 2018 

1 November 2018 

19 Desember 2018 

3 Januari 2019 

27 Mei 2019 

13 Juli 2019 

21 Juli 2019 

Sendau Gurau 

Sendau Gurau 

Sendau Gurau 

Sendau Gurau 

Sendau Gurau 

Sendau Gurau 

Nasidaria Cover 

Sendau Gurau 

Sendau Gurau 
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Management Grup musik Sendau Gurau. Basecamp Grup musik Sendau Gurau ini 

juga berfungsi sebagai tempat bertukar fikiran, dan tempat untuk membuat lagu 

atau untuk mempersiapkan sebuah pertujukan. Secara umum semua pusat kegiatan 

Grup musik Sendau Gurau dilakukan di basecamp yang terletak di Perumahan 

Sekargading blok L-21, di Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati, Kota 

Semarang, yang tidak jauh dari kampus Universitas Negeri Semrang (UNNES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Basecamp Sendau Gurau Semarang 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad ) 

 

4.2.3.1 Sarana dan Prasarana  

Basecamp Perumahan Sekargading blok L-21, di Kelurahan Kalisegoro, 

Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang merupakan pusat segala aktivitas Grup 

musik Sendau Gurau. Faktor pendukung kreatifitas grup musik Sendau Gurau tidak 

lepas dari sarana dan prasarana yang digunakan. Sarana dan prasarana yang 

meliputi alat, seperti seperangkat komputer, seperangkat alat recording seperti 

soundcard, sound flat, mic condenser, cable instrument, dan lain sebagainya. 

Seperangkat alat home recording tersebut merupakan alat untuk merekam karya 
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musik hasil ciptaan grup musik Sendau Gurau. Dengan alat sederhana di kamar 

kontrakan sekaligus basecamp tidak menghalangi grup musik Sendau Gurau 

berkreatifitas. 

Gambar 4.5. Sarana Prasarana Grup Band Sendau Gurau 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

 

Untuk membuat sebuah karya musik atau lagu yang dapat dinikmati dan 

dipublikasikan ke media internet melalui proses yang sangat panjang, mulai dari 

penulisan karya, aransemen pemilihan musik yang cocok untuk karakter lagu 

hingga proses recording, mixing, mastering memerlukan perangkat-perangkat yang 

mendukung untuk menjadikan karya yang dibuat layak untuk dipublikasikan. 

Berikut perangkat keras maupun perangkat lunak yang dibutuhkan oleh grup band 

Sendau Gurau dalam proses recording disetiap karyanya. Semua pekerjaan soal 

musik direct grup band Sendau Gurau mempercayakan kepada Muhammad 

Zulkarnaen Akbar dan dibantu Hendra Kumbara untuk mengolah musik karakter 

sound sampai musik siap dipublikasikan, Berikut perangkat atau alat yang 

mendukung grup band Sendau Gurau untuk terus berkarya. 
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1. Perangkat Keras Komputer (Computer Hardware) 

Perangkat keras (computer hardware) adalah komponen-komponen fisik 

yang membentuk satu kesatuan system Personal Computer atau PC. Biasanya 

perangkat-perangkat ini dirakit dan sebagian besar dimasukkan ke dalam sebuah 

casing komputer dan sebagian lain berada diluar komputer. Di Mooza record 

tempat grup band Sendau Gurau melakukan digitalisasi musik atau rekaman 

memerlukan perangkat keras komputer atau PC (Personal Computer) sebagai alat 

pemroses utama dalam produksi musik mulai dari recording, editing, mixing, 

mastering menggunakan PC, penyimpanan data bisa langsung di PC karna terdapat 

hardisk berkapasitas 1 terra byte, processor AMD Athlon, RAM DDR2 4 GB, 

Hardisk 1 TB, DVD room Samsung, Monitor LG 20 inc. 

Gambar 4.6. Perangkat Keras Komputer Mooza Record 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

2. Perangkat Keras Recording (Hardware) 

Di studio Mooza record terdapat berbagai perangkat keras recording untuk 

menunjang dalam proses rekaman dengan hasil yang diinginkan.  Terdapat 
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beberapa instrumen musik dan perangkat rekaman. Berikut ini beberapa perangkat 

rekaman di home studio Mooza record : 

 

a. Soundcard PreSonus Audio Box44vsl 

Soundcard merupakan salah satu perangkat keras komputer (hardware) yang 

fungsi utamanya sebagai pengolah data untuk audio dan suara untuk bisa muncul 

melalui speaker. Ada 3 jenis soundcard, yaitu soundcard onboard, soundcard 

offboard, dan soundcard eksternal, yang di pakai di studio Mooza Record untuk 

proses rekaman karya grup band Sendu Gurau merupakan jenis soundcard 

eksternal merk PreSonus Audio Box44vsl yang memiliki spesifikasi 4 channel yang 

bisa merecord 4 track instrumant dalam sekali record.  

Gambar 4.7. Sound Card PreSonus Audio Box44vsl Mooza Record 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 
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b. Speaker Flat Yamaha HS 50m 

Speaker ini merupakan speaker flat yang baik digunakan untuk proses 

rekaman, dikarenakan frekuensi yang dikeluarkan pada speaker flat sangat detail 

sehingga saat produksi atau saat mixing operator dapat mendengarkan suara asli 

dari audio yang akan diolahnya. Studio Mooza Record menggunakan speaker merk 

Yamaha HS 50m dengan ukuran 8  inch, di karenakan ruang produksi yang tidak 

terlalu luas sehingga tidak memerlukan speaker yang besar.  

  

Gambar 4.8. Speaker flat Yamaha HS50m Mooza Record 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

 

Speaker flat ini difungsikan khusus untuk monitor dalam sebuah pekerjaan 

rekaman, seorang sound enginnering sangat terbantu oleh sound flat dalam proses 

editing, mixing, sampai mastering. Mendengarkan hasil akhir dari sebuah rekaman 

lagu akan terasa berbeda ketika kita mendengarkannya menggunakan speaker flat. 
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c. Headphone 

Headphone merupakan alat pendengar untuk membantu di dalam proses 

rekaman yang digunakan pemain untuk mengontrol suara dalam proses tracking 

instrument dan operator untuk Mixing atau Mastering secara detail. Di Mooza 

record tempat grup band Sendau Gurau memproduksi lagu terdapat satu jenis 

headphone yang membantu grup band Sendau Gurau dalam proses recording. 

Gambar 4.9. Headphone Samson Mooza Record 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

 

 

d.  Microphone Condensor 

Microphone condensor berfungsi sebagai penangkap sinyal audio akustik 

pada instrument atau vocal dengan jangkauan secara detail. Microphone condensor 

dipergunakan khusus untuk rekaman karena kedetailan suaran diperlukan untuk 

saat pengambilan suara. Dalam Proses merekam vocal lagu grup band Sendau 
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Gurau di Mooza record menggunakan Michrophone jenis condensor merk Samson 

type C01U.  

Gambar 4.10. Micriphone condenser Samson C01U Mooza Record 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

 

 

e. Keyboard Controller M-Audio Keystation 61-Key 

Keyboard Controller M-Audio Keystation 61-Key adalah alat pengendali 

atau sebuah piranti pengendali MIDI yang berperan dalam sebuah system 

pengoperasian instrumen virtual di komputer. Untuk mengoptimalkan perekaman 

musik grup band Sendau Gurau menggunakan keyboard controller merk M-Audio 

61-key. Keyboard controller difungsikan sebagai perantara yang disambungkan 

langsung keperangkat komputer dan dibantu dengan software yang sudah diinstall 

didalam komputer, biasanya untuk perantara mengisi instrument keyboard atau 

piano, instrument drum, efek-efek musik yang diperlukan untuk memperkuat 

karakter lagu. 
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Gambar 4.11. Keyboard Controller M-Audio Keystation 61-Key Mooza Record 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

 

 

f. Preamp Pro MPA 11 

Preamp yang digunakan grup band Sendau Gurau untuk melakukan 

produksi lagu jenis preamp Pro MPA 11. Dalam studio Mooza Record 

menggunakan preamp dan memfungsikannya sebagai menguatkan daya signal 

yang dikeluarkan oleh input singnal dari alat musik sebagai penguat sinyal audio 

yang masih lemah atau mempertebal karaketer instrument yang dimainkan. Pada 

saat merkam atau mendigitalisasi instrument guitar, bass, vokal, saxophone, hasil 

digital suara yang didapatkan bisa real sesuai dengan alat yang dimainkan setelah 

itu diproses lagi yang namanya mixing gunanya untuk meratakan semua instrument 

yang dimainkan. Disini tugas seorang sound engineering diperlukan untuk 

mendeteksi atau mengakuratkan gelombang-gelombang suara yang akan direkam 

melalui alat rekam yang sudah disediakan. 
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Gambar 4.12. Preamp Pro MPA II Mooza Record 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

 

g. Skyline Difusser 

Salah satu alat peredam yang dipakai oleh Mooza record adalah jenis 

peredam Skyline Diffuser yang berbahan dari kayu jati belanda. Skyline Diffuser 

merupakan panel penyebar bunyi yang berfungsi untuk meminimalkan gema dan 

pantulan bolak-balik dalam suatu ruangan sehingga bunyi bisa terdengar lebih jelas. 

Skyline Diffuser sangat membantu dalam proses rekaman karya-karya grup band 

Sendau Gurau terutama saat rekman suara vocal supaya bisa terekam dengan jelas. 

Selain berfungsi sebagai peredam suara Skyline Diffuser memberikan kesan estetik 

tersendiri dalam studio rekaman di Mooza Record. Mooza record memerlukan 

peredam jenis Skyline Diffuser berukuran 50cmx100cm untuk menyesuaikan studio 

ruangannya. Posisi  Skyline Diffuser dipasang depan operator atau dibelakang 
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komputer sehingga pada saat rekaman vocal bisa berhadapan langsung dengan 

Skyline Diffuser. 

 

Gambar 4.13. Skyline Diffuser Mooza Record 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

h. Peredam Suara Rockwool 

Selain mengandalkan peredam suara dari Skyline Diffuser, Mooza Record 

menambahkan peredam jenis rockwool di setiap sudut ruangan rekaman Mooza 

Record. Rockwool, adalah bahan peredam suara yang terbuat dari bahan dasar 

bebatuan, ciri rockwool seperti selimut tebal berwarna abu-abu atau kuning. Fungsi 

rockwool di studio Mooza record sebagai pengendali bunyi dalam ruang-ruang 
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bising bisanya dipasang pada dinding ruang atau di gantung sebagai penyerap 

ruang. 

Gambar 4.14. Peredam Ruangan Mooza Record 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

 

3. Perangkat Lunak Software 

Studio Mooza record perangkat lunak atau software utamanya dalam 

recording menggunakan software Cubase seri ke delapan untuk melakukan aktifitas 

produksinya. Cubase memiliki fitur drum mesin, editing vokal, pitch koreksi, alat 

ekspresi VST untuk mengedit artikulasi instrumen dengan mudah, peningkatan 

penanganan data otomatisasi, dan reverb konvolusi VST3 plugin. Mooza record 
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mengerjakan karya grup band Sendau Gurau mulai dari rekaman, mixing, hingga 

mastering menggunakan software Cubase dengan memaksimalkan fitur-fitur yang 

sudah tersedia di Cubase. 

Gambar 4.15. Software Cubase Mooza Record 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

Dalam penuturan Muhammad zulkarnaen Akbar (32) mengungkapkan bahwa : 

“... dalam proses rekaman kami tidak memerlukan perlengkapan yang 

mahal-mahal untuk berkarya, dengan memaksimalkan alat di studio saya 

Mooza record Alhamdulillah bisa dimaksimalkan dan bisa eksplore 

karakter-karakter sound tanpa takut terkendala oleh waktu. Untuk alat 

rekaman yang digunakan satu set komputer, soundcard PreSonus, Preamp 

Pro MPA II, sound flat Yamaha, Headphone, Controller M-Audio, Mic 

Condensor Samson, Guitar dan Bass. Alat bukan sebuah alasan untuk kami 

grup band Sendau Gurau untuk terus berkarya dengan memaksimalkan alat 

yang ada justru kreatifitas saya dalam mengolah lagu terus meningkat 

karena setiap proses kami terus belajar ..” 

 

Ungkap Muhammad Zulkarnaen Akbar (32) dalam wawancara pada tanggal 

23 April 2018 di Basecamp grup band Sendau Gurau. 
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4.2.4 Personil Grup Musik Sendau Gurau 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tentang data personil grup 

musik Sendau Gurau, dengan formasi Habib Tirta Dewa (Drum), Cino Fajrin 

(Vokal), Muhammad Zulkarnaen Akbar (Bass), Hendra Kumbara (Gitar), dan 

Personil tambahan atau additional ada Trian Anugrah (Keyboard), dan Iqbal Alfin 

Huda (Saxophone Tenor). 

 

4.2.4.1 Vokalis Band Sendau Gurau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16. Muhammad Yanuar Fajrin 

(Sumber: dokumentasi manajemen Band Sendau Gurau) 

 

Muhammad Yanuar Fajrin kelahiran Semarang, 11 januari 1990 yang akrab 

di panggil Cino ini merupakan vokalis band Sendau Gurau sekaligus penggagas 

awal mula terbentuknya band Sendau Gurau ini. Berawal dari keisengannya 

membuat video lucu di Instagram Cino yang mempunyai hobi memancing ini 

merambah kedunia industri musik yang awal namanya ”Cinofajrin & The 
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Soulmets” sudah produktif melahirkan karya-karyanya yang berjudul “Keblondrok 

dan Kids Jaman Now” dengan lirik yang sedikit jenaka dan sarat akan pesan moral 

sosial, Cino Fajrin mengajak para penikmat musiknya agar lebih mudah memahami 

pesan yang tersirat dalam lagu-lagunya tersebut yang sudah tersedia di toko musik 

digital yang sudah di unggah. Dengan berbagai sumber genre musik yang dia 

dengarkan sehingga timbul ciri khas grup musik Sendau Gurau mulai dari segi lirik 

yang jenaka, smapai komposisi musik yang di mainkannya. 

 

4.2.4.2 Gitaris Band Sendau Gurau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17. Hendra Kumbara 

(Sumber: dokumentasi manajemen Band Sendau Gurau) 

 

Pemilik nama asli Hendra Kumbara ini mempunyai bakat bermusik sejak 

kecil. Pria kelahiran Pati, 12 Agustus 1989 setelah lulus dari bangku SMA bertekat 

memperdalam musiknya di jurusan Sendratasik Unnes untuk menunjang karir 

bermusiknya. Selama berkecimpung didunia musik Hendra sapaan akrabnya ini 
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sudah memproduksi puluhan karya yang mudah diterima para penikmat musik 

semarang. Dengan pengalaman dan materi bermusik yang matang berawal dari 

obrolan Cino fajrin mantap mangajak Hendra Kumbara bergabung di band Sendau 

Gurau sebagai gitaris. Selain gitaris Hendra mempunyai peran penting dalam 

penciptaan karya dan pembuatas video clip untuk ditayangkan di akun YouTube dan 

Instagram Sendau Gurau sebagai bahan promosi lagu 

 

4.2.4.3 Bassist Band Sendau Gurau 

Gambar 4.18. Muhammad Zulkarnaen Akbar 

(Sumber: dokumentasi manajemen Band Sendau Gurau) 

 

Muhammad Zulkarnaen Akbar merupakan teman sahabat Hendra Kumbara 

sejak kuliah di kampus. Arnen merupakan seorang Bassist handal sejak duduk di 

perkuliahan, keakraban mereka dalam bermusik dapat membangun kemistri dengan 

mudah dalam genre musik yang dimainkan. Selain sebagai bassist di band Sendau 
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Gurau, Muhammad Zulkarnaen Akbar akrab dipanggil Arnen sedang fokus dalam 

bidang home recording musik. Album Band Sendau Gurau merupakan salah satu 

hasil produksi Arnen, yang diproduksi di studio Mooza Record sekaligus basecamp 

Band Sendau Gurau sendiri. Pria kelahiran Pekalongan, 30 Juli 1987 ini selain 

bermusik memiliki hobi kuliner dan kopi. Selain bermusik di Sendau Gurau Arnen 

juga sebagai additional bassist player dengan penyanyi asal tangerang Dhyo Haw 

yang sudah melalang buana sejak 2012. 

 

4.2.4.4 Drummer Band Sendau Gurau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19. Habib Tirta Dewa  

(Sumber: dokumentasi manajemen Band Sendau Gurau) 

 

Nama asli Habib Tirta Dewa ini merupakan drummer band Sendau Gurau, 

dengan pengalaman memainkan drum yang sudah melalang buana menjadi player 

drum di grup musik Dhyo Haw asli tangerang bersama Muhammad Zulkarnaen 
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Akbar dan Hendra Kumbara, akhirnya Boy sapaan akrabnya menyandarkan hatinya 

untuk bermain drum dengan Sendau Gurau. Pria kelahiran Semarang, 6 februari 

1994 ini merupakan personil paling muda dan paling bersemangat dalam 

memainkan beat drumnya. Banyak refrensi musik yang didengarnya sehingga 

muncul karakter musik Sendau Gurau. Selain bermusik Habib Tirta Dewa 

mempunyai hobi olahraga dan otak-atik motor. 

 

4.2.4.5 Additional Player Saxophone Tenor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20. (Sumber: Instagram Sendau Gurau) 

Personil additional Saxophone Tenor Band Sendau Gurau Semarang 

 

Iqbal Alfin Huda atau yang akrab dipanggil Iqbal merupakan salah satu 

additional player dibagian saxophonr tenor. Beliau merupakan mahasiswa Seni 

Musik Unnes angkatan 2013 yang lahir di Pekolongan 15 Februari 1993. Selain 
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menjadi additional player di Dhyo Haw dan grup band Sendau Gurau Iqbal Alfin 

Huda juga mempunyai band tetap yang sekarang masih aktif di Semarang yaitu 

grup band Pingkel Standing. Untuk mengembangkan karirnya di dunia entertaint 

Iqbal juga menjadi player dalam acara pernikahan, acara regular cafe maupun 

event-event lainnya yang membutuhkan pemain saxophone tenor.  

 

4.2.4.6 Additional Player Keyboard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21.  (Sumber: Instagram Sendau Gurau) 

Personil additional keyboard Band Sendau Gurau Semarang 

 

Trian Anugrah atau akrab di panggil Yayan Benjis ini merupakan additional 

player grup band Sendau Gurau dibagian keyboard. Yayan Benjis juga merupakan 

alumni mahasiswa Seni Musik Unnes yang mengambil mayor piano. Pria kelahian 

Purbalingga ini mengembangkan karirnya di dunia musik selain menjadi pemain 
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additional di sendau gurau Yayan Benjis juga bergabung dan menjadi pemain tetap 

di band Wagiman dan Weekenders Agogo yang mempunyai genre musik hampir 

sama. Selain berkecipung di dunia musik yayan benjis mempunyai hobi kuliner 

mencicipi kuliner-kuliner yang berada di kota Semarang maupun sekitarnya, hobi 

kuliner ini ditangan kreatifnya menjadi sebuah konten berupa informasi kuliner 

yang bisa di tonton diakun youtubnya yg ia beri nama “Pemadam Kelaparan”. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai personil grup band 

Sendau Gurau. Dalam upaya untuk menjaga kualitas musik dan kekompakan dalam 

berkarya grup band Sendau Gurau memutuskan formasi empat personil tetep dan 

dua personil tambahan. Dalam penuturan Muhammad Arnen Zulkarnaen (32) 

mengungkapkan bahwa :  

“.. untuk jumlah personil tetap grup band Sendau Gurau sebanyak empat 

personil tetap dan dua personil tambahan yaitu Cino Fajrin pada bagian vocal, 

ada Hendra Kumbara pada gitar, ada Boy pada drum, dan saya sendiri pada 

bagian bass, dan personil tambahan ada Yayan Benjis bagian keyboard, dan 

Iqbal bagian saxo tenor. Tujuan teman-teman Sendau gurau merekrut 

additional saxo tenor karena menginginkan hal sesuatu yang unik soalnya 

kebanyakan band yang saya amati kalo saxo pasti alto nah dari situ muncul 

ide untuk merekrut Iqbal sekaligus temen satu studio sama saya kemudia 

fungsi additonal keyboard untuk memperapat ritme yang dimainkan serta 

menambahkan efek-efek dari keyboard itu sendiri ..” 

 
Demikian penuturan Muhammad Arnen Zulkarnaen (32) dalam sesi wawancara  

24 September 2019 di Studio Mooza Record Keluraha Kalisegoro, Gunungpati, 

Semarang 

 

4.2.5 Aktivitas Band Sendau Gurau 

Grup musik Sendau gurau merupakan sebuah grup musik yang mempunyai 

karakter musik yang unik di Kota Semarang dan sudah mempunyai fans tersendiri 
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yang pasti hadir dalam setiap pertunjukannya. Sebagai sebuah grup musik pada 

umumnya, grup band Sendau Gurau mempunyai aktifitas yang dilakukan untuk 

menunjang grup band Sendau Gurau agar tetap eksis dan berkembang diindustri 

musik nasional. Dengan melakukan aktivitas latihan, mengarasemen lagu, 

memproduksi lagu, sampai pentas musik baik live maupun on air maka grup band 

Sendau Gurau dapat mempertahankan eksistensinya di dunia industri musik 

regional maupun nasional. 

 

4.2.5.1 Latihan 

Untuk menjaga kualitas performa musik yang dibawakan tetap terjaga 

dengan baik grup band Sendau Gurau selalu melakukan aktivitas latihan setiap 

sebelum pentas dipanggung pertunjukan baik on air maupun off air. Cino Fajrin 

menuturkan setiap sebelum kami manggung kami selalu menentukan jadwal latihan 

menentukan list lagu yang akan dibawakan serta mengaransemen lagu jika 

dibutuhkan. Aktifitas ini selalu wajib ada didalam agenda aktifitas grup band 

Sendau Gurau untuk menunjang eksistensi dalam setiap pementasan dari panggung 

kepanggung. Untuk latihan grup musik Sendau Gurau selalu memilih latihan di 

studio musik hal ini dipilih supaya bisa konsentrasi dan fokus selama berlatih.  

Dalam penuturan Cino Fajrin (29) mengungkapkan bahwa : 

“.. Agenda latihan wajib ada untuk menjaga pertunjukan musik kami, jadwal 

latihan sementara diadakan setiap kali mau pentas jadi setiap kali mau 

pentas Sendau Gurau latihan untuk menyiapkan lagu apa aja yang akan 

dibawakan dan mengaransemen lagu jika diperlukan ..” 

 

Ungkap Cino Fajrin (29) dalam wawancara pada tanggal 17 Juli 2019 di 

Belle View Semarang.  
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Gambar 4.22.   Proses latihan sebelum pentas distudio musik Sampangan 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

4.2.5.2 Produksi Lagu (Recording) 

Dalam tahap proses produksi lagu (recording) grup band Sendau Gurau 

lebih memilih memproduksi lagu (recording) di studio home recording Mooza 

Record sendiri yang kebetulan milik Muhammad Zulkarnaen Akbar sebagai bassis 

mereka. Hal ini dipilih dan disepakati oleh teman-teman grup band Sendau Gurau 

dikarenakan lebih hemat dari segi admnistrasi dan bisa leluasa dalam berkarya, jadi 

pada saat proses recording grup band Sendau Gurau bisa leluasa dalam 

memasukkan komposisi musik yang ingin dimasukan dalam karyanya sampai 

karakter sound yang diinginkannya tanpa terpaut oleh waktu yang ditentukan 

seperti halnya studio rekaman pada umumnya. Proses recording melalui beberapa 
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tahapan yaitu mulai dari penulisan lagu setiap personil bisa menulis lagu yang 

inspirasi utamanya dari sesuatu hal yang lagi viral dimedia sosial lalu diolah lagi 

sehingga memuat pesan moral untuk bisa disampaikan kemasyarakat. Setelah 

penulisan lagu tahap recording membuat guide record biasanya diawali dengan 

instrumen guitar, vocal, bass, keyboard, drum, saxophone, dan penmbahan efek 

lainnya. Setelah semua instrument terrekam proses mixing yang fungsinya 

mengatur balancing volume tiap-tiap instrument dan mengatur komposisi sound 

sesuai karakter yang diinginkan, selanjutnya tahapan mastering yang merupkan 

fase terakhir sebelum hasil karya siap dipublikasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23.  Aktivitas Recording Band Sendau Gurau Semarang 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

4.2.5.3 Pentas Musik  

Pentas musik merupakan hal yang sangat penting bagi grup band Sendau 

Gurau, pentas musik dalam sebuah grup seni pertunjukan bertujuan untuk 

menunjang eksistensi dan mengenalkan atau menyebarluaskan karya-karya dari 
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grup band Sendau Gurau itu sendiri. Sejak terbentuknya 17 Juli 2017 sampai 

sekarang grup band Sendau Gurau telah menjalani pentas musik diberbagai event 

musik, acara komunitas, acara pensi di sekolah-sekolah, acara on air di radio 

maupun televisi lokas semarang sampai acara event musik corporate perusahaan. 

Berbagai jenis panggung event sudah dialami oleh grup band Sendau Gurau dengan 

berbagai pengalaman yang berbeda dari setiap panggung.  

 

 

Gambar 4.24. Pementasan Sendau Gurau dalam event Pesta Pantai  

(Sumber: Dokumentasi manajemen Sendau Gurau) 

Gambar 4.11. merupakan salah satu pentas musik grup band Sendau Gurau di 

Kota Semarang yang tepatnya berada di Halaman Lapangan Parkir Marina 

Convention Center Semarang. Event Pesta Pantai merupakan salah satu event 

corporate dari salah satu perusahaan rokok yang mewadahi para seniman-seniman 

di Semarang untuk menunjukan karya yang telah diciptakan. Dalam acara tersebut 

grup band Sendau Gurau menjadi band pembuka Sheila On7 dan Souljah yang 

menjadi bintang tamu dalam acara tersebut. Dari pertunjukan live grup band Sendau 

Gurau dapat dengan langsung mengekspresikan karyanya kepada penikmat musik, 
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event bergengsi ini sangat berpengaruh terhadap strategi marketing grup band 

Sendau Gurau. Dari pengalaman panggung ke panggung grup Band Sendau Gurau 

dapat mempromosikan karya-karya mereka dan akun media sosial seperti 

Instagram, YouTube, Facebook, Whatsapp, lewat promosi panggung supaya para 

penonton yang sedang menonton aksi panggung Grup Band Sendau Gurau dapat 

mengikuti media sosial agar tetap bisa menikmati karya grup band Sendau Gurau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25. Pementasan Sendau Gurau on air di Radio RRI Semarang 

(Sumber: Dokumentasi manajemen Sendau Gurau) 

 Grup Band Sendau Gurau mendapat kesempatan menjadi bintang tamu 

dalam acara talk show Suara Kreativitas Semarang yang digagas oleh Radio 

Republik Indonesia RRI Semarang. Suara Kreativitas Semarang merupakan 

progam musik dan talk show yang disiarkan secara langsung dan mengudara lewat 

chanel radio 95.0 FM. Dalam acara Suara Kreativitas Semarang sangat berpengaruh 

dalam perkembangan band di Kota Semarang salah satunya grup band Sendau 

Gurau dapat mengenalkan hasil karyanya kepara masyarakat luas. 
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4.2.6  Manajemen Organisasi Grup Musik Sendau Gurau 

Sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik apabila pembagian tugas kerja 

kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, 

serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah di sepakati (F. Rachman, 2015, p.294)  

Dalam pengelolaan sebuah organisasi tidak akan lepas dengan adanya sebuah 

perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut dibuat dan direncanakan 

sebelum melakukan pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Perencanaan 

merupakan suatu proses tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana 

pelaksanaannya, perencanaan dikatakan baik apabila perencanaan tersebut detail, 

spesifik dan realistis (Zanah & Sulaksana, 2016, p.159). 

Grup band Sendau Gurau tidak berdiri sendiri dalam mengelola segala 

sesuatun yang menyangkut aktifitasnya mulai dari persoalan keuangan, jadwal 

latihan, jadwal produksi karya hingga kontrak kerja sama dengan pihak lain. grup 

band Sendau Gurau memiliki tim manajemen sendiri yang bertugas mengurus 

semua kebutuhan grup band Sendau Gurau yang diakomodir oleh Dwi Putantro 

sebagai manajer, personil grup band Sendau Gurau sendiri dan tim crew yang sudah 

dibagi tugas oleh manajer. Dengan terbentuknya struktur organisasi yang telah 

disepakati diharapkan bisa berjalan dengan lancer selama berkarya. Berikut ini 

beberapa orang yang tergabung dalam manajemen grup band Sendau Gurau: 
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Struktur organisasi Grup band Sendau Gurau Semarang 

 

 

 

 

 

 

Manajer yang sekarang ini sudah ditanggung jawabkan kepada Dwi Putranto 

yang akrab disapaan Kriwul. Tugas seorang manajer didalam sebuah organisasi seni 

pertunjukan yaitu mengatur dan memutuskan semua hal yang berhubungan dengan 

kontrak dan hal-hal yang terkait di dalamnya diantaranya mengatur jadwal latihan, 

merancang rencana kedepan band Sendau Gurau dan bertanggung jawab secara 

keseluruhan tentang semua hal menyangkut grup band Sendau Gurau. Untuk efektif 

dalam hal pekerjaan grup band Sendau gurau mengambil keputusan bersama untuk 

menggabungkan dua devisi yaitu manajer dan road manajer ditanggung jawabkan 

kepada kriwul. Tugas seorang road manajer disini mengatur segala keperluan riders 

ketik di venue dalam sebuah event dan bertanggung jawab terhadap kelancaran, 

keamanan dan kebutuhan artis ketika sedang pentas baik sebelum pentas, sedang 

pentas, sampai setelah pentas. 

Bendahara, tugas seorang bendahara dalam sebuah manajemen band sama 

seperti bendahara pada umumnya yaitu bertugas mengatur pemasukan dan 

pengeluaran keuangan grup band Sendau Gurau. Atas kesepakatan bersama band 

Manajer 

Road Manajer Bendahara 

Sound Enginer Crew Panggung 
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Sendau Gurau memutuskan bendahara dipertanggung jawabkan kepada Habib Tirta 

Dewa yang sering dipanggil Boy drummer.  

Sound enginer, tugas dari seorang sound enginer mengatur mengatur equalizer 

seluruh instrument, mengatur sound monitor pada panggung, dan mengatur 

equalizer sound out agar suara yang dihasilkan oleh grup band Sendau Gurau pada 

saat pentas tetap stabil dan nyaman didengar oleh penonton. Grup band Sendau 

gurau mempercayai Erliyan sebagai sound enginer pada setiap pertunjukannya. 

Sedangkan crew panggung bertugas membantu segala persiapan pemain grup 

band Sendau Gurau saat dipanggung, mempersiapkan alat-alat musik yang akan 

digunakan saat manggung, dan menetralisir keadaan juka terdapat kejadian teknis 

yang menggangu kelancaran pentas musik grup band Sendau Gurau, sebagai contoh 

jika terdapat kabel yang mati, atau kabel instrument terlepas dari gitarnya maka 

tugas seorang crew panggung segera membenahi teknis tersebut. Crew panggung 

selalu siap selama sebelum pertunjukan, selama pertunjukan berlangsung, sampai 

pertunjukan selesai. Dalam posisi crew panggung grup band Sendau Gurau 

mempercayai Aditya Dalank. 

Dalam hasil wawancara dengan Dwi Putranto pada Juli 2019, mengatakan 

bahwa : 

“…..Utuk soal tim personil dan crew kami tidak mengharuskan dengan 

jumlah orang banyak tetapi biar efektif dan efisien kami meringkas yang 

seharusnya dikerjakan oleh lima orang kami minim lagi menjadi tiga orang, 

yang ditangani oleh tim crew Aditya dalank bagian panggung yang biasanya 

dibantu oleh Fikri Maulana Haikal (Cakrok) yang merangkap fotografer, dan 

dibagian FOH dikondisikan oleh Erlyan, itupun kami terapkan dipersonil 

Sendau Gurau untuk tidak menetapkan personil yang banyak, karena 

pengalaman dari dulu kalo banyak orang dalam sebuah band pasti mudah untuk 

bubarnya, karena susah untuk mengondisikan banyak orang yang berbeda 
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pendapat, mempunyai kesibukan masing-masing yang susah untuk menjaga 

konsisten untuk bermusik…..” 

 

Demikian ungkap Dwi Putranto (30) pemberian penjelasan mengenai alasan 

tentang sebuah tujuannya tidak merekrut banyak personil. 

 

4.3 Strategi Internet Marketing Grup Band Sendau Gurau Semarang 

Strategi Pemasaran merupakan senjata bagi pelaku bisnis, persaingan yang 

semakin ketat di era digital ini para pelaku bisnis harus mempunyai strategi 

pemasaran yang efektif dan efisien. Untuk tercapainya tujuan pemasaran yang 

efektif dan efisien, strategi pemasaran yang dilakukan dengan perhitungan dan 

pertimbangan yang tepat sehingga biaya operasional maupun dalam biaya promosi, 

iklan termanajemen dengan baik, dan efektifitas yang dimaksud ialah pemilihan 

stategi pemasaran yang tepat dan sesuai dengan sasaran yang tepat (Yuniarti & 

Mauliana, 2012, p.32). 

Strategi internet marketing merupakan usaha pemasaran yang memanfaatkan 

jejaring internet sebagai salah satu akses agar masyarakat luas dapat mengetahui 

dan dapat menikmati produk ataupun jasa yang kita pasarkan. Dalam hal ini grup 

musik Sendau Gurau menggunakan strategi internet marketing sebagai salah satu 

strategi pemasarannya, supaya karya musik yang di ciptakan dapat di nikmati oleh 

masyarakat luas dengan mudah. Dalam usaha untuk memenuhi suatu strategi 

pemasaran, grup musik Sendau Gurau menggunakan sebuah media, media adalah 

sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan baik video, gambar, 

audio. Penggunaan media dalam suatu usaha pemasaran merupakan solusi paling 

efektif karena segala sesuatu pasti akan membutuhkan alat atau media untuk 
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membantu memudahkan dalam hal aktifitas pemsaran maupun komunikasi, terlebih 

lagi yang digunakan dalam upaya pemasaran sesuai perkembangan zaman yaitu 

penggunaan internet yang merupakan salah satu media yang sedang booming 

dikalangan masyarakat yaitu media online, hamper seluruh kalangan lapisan 

masyarakat mengenal internet mulai dari yang muda sampai yang sudah berumur 

tua. 

 

4.3.1 Media Online 

Media online atau media baru merupakan media yang menggunakan jaringan 

internet sebagai penghubung untuk mencari suatu informasi maupun alat 

komunikasi, yang mana pada media online semua manusia dapat saling mengetahui 

sebuah informasi secara cepat jika memiliki koneksi dengan internet melalui 

smartphone, computer, laptop ataupun alat komunikasi yang bisa tersambungkan 

dengan jaringan internet. Media online yang sudah tersebar luas dikalangan 

masyarakat memungkinkan dengan mudah bagi penggunanya untuk mengakses 

berbagai konten kapan saja dan dimana saja dengan dengan menggunakan berbagai 

alat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. New media ataupun media 

online ini memiliki sifat yang interaktif dan bebas. Interaktif yang dimaksud adalah 

masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan konten media yang mereka 

konsumsi ataupun mereka pilih, mereka dapat secara aktif memilih konten media 

dan memberikan feedback terhadap konten media tersebut secara langsung (Sahar, 

2014, p.8). Usaha yang dilakukan oleh grup musik Sendau Gurau dalam 

memasarkan karya menggunakan media online yaitu YouTube, Instagram, 

Facebook, dan whatsapp. 
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4.3.1.1 YouTube 

Youtube merupakan situs yang berfungsi untuk mengunggah video maupun 

menonton kumpulan video yang diunggah dari seluruh dunia dan dapat ditonton di 

mana saja dengan menggunakan alat komunikasi yang terhubung dengan jaringan 

internet seperti smartphone, laptop, komputer dan alat komunikasi digital lainnya. 

Youtube merupakan alah satu layanan dari Google yang memfasilitasi penggunanya 

untuk meng- upload video yang bisa diakses dan dinikmati oleh pengguna yang lain 

dari seluruh dunia secara gratis (Faiqah, Nadjib, & Amir, 2016, p. 259).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26. Situs Youtube 

(Sumber: Google) 

 

Berdasarkan analisis wawancara data penelitian lapangan dalam usaha 

pemasaran karya grup musik Sendau Gurau menggunakan media online, salah satu 

media yang digunakan adalah YouTube yang dapat menyampaikan informasi 

berupa audio visual. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Hendra Kumbara (30) 

salah satu personil mengungkapkan bahwa : 

“...dalam pembuatan karya kami dan tim manajemen juga membutuhkan 

sebuah strategi pemasaran yang tepat di zaman digital ini, banyak hal tentunya 

bagi kami untuk mendapatkan strategi pemasaran yang tepat agar karya musik 

kami dapat diterima dan dinikmati oleh masyarakat luas, hal itu meliputi 

konsep musik, karakter musik, penyajian pertunjukannya, pasar sasaran, 
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bauran pemasaran, timing yang tepat mengunggah karya ke media sosial 

seperti YouTube dan media sosial lainnya” 

 

Demikian penuturan dari Hendra Kumbara (30) mengenai strategi pemasaran 

di media sosial YouTube yang sedang gencar dilakukan oleh grup musik Sendau 

Gurau Semarang. Selain media sosial YouTube untuk menarik massa supaya karya 

musik maupun tayangan kegiatan sehari-hari berupa vlog yang diunggah diakun 

YouTube Sendau Gurau memerlukan media sosial lainnya berupa akun Instagram, 

Facebook dan Whatsapp.  

Dalam penggunaan media YouTube sebagai media promosi pengguna harus 

mempunyai akun atau channel YouTube terlebih dahulu. Channel YouTube ini 

merupakan sebuah alat yang dapat digunakan oleh pengguna akun untuk 

mengunggah atau mempublikasikan suatu video di situs YouTube,  pengguna 

channel atau akun juga dapat menghapus video yang telah di unggah dan juga bisa 

memberikan komentar pada video yang telah diunggah baik milik sendiri ataupun 

akun YouTube orang lain. Dalam hal ini grup band Sendau Gurau sudah memiliki 

channel atau akun sendiri guna untuk mengenalkan karya dan memasarkan karya 

melalui channel YouTubenya yang nantinya dapat dinikmati dan diapresiasi oleh 

semua orang dipenjuru Dunia dengan mengakses link YouTube yang sudah 

dibagikan atau cukup mengetik kata kunci tentang video yang sudah diunggah oleh 

grup band Sendau Gurau Semarang. 

Berikut beberapa keterangan berupa tampilan dan fasilitas di akun YouTube, 

yaitu beranda, video, playlist, komuntas, channel, dan tentang. Beranda yang berisi 

tentang unggahan yang sudah diupload berdasarkan waktu diuploadnya sebuah 
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video baik video channel yang sedang dicari maupun channel lain. Playlist 

merupakan list lagu yang sudah disusun oleh admin grup band Sendau Gurau 

berdasarkan kategori yang sudah dibuat, diakun YouTube Sendau Gurau ada tiga 

kategori dalam playlist yaitu pertama ada #bersendaugurau berisi tentang vlog 

kegiatan grup band Sendau Gurau pada saat perform, kedua ada song list  yang 

berisi list lagu karya grup band Sendau Gurau itu sendiri yang sudah runtut bisa 

dinikmati pengguna akun YouTube, ketiga ada komunitas yang berisi kumpulan 

akun YouTube untuk saling membagikan video yang telah diunggah, keempat ada 

channel yang berisikan channe YouTube yang sudah di subscribe oleh akun Sendu 

Gurau, dan kelima ada tentang yang mendeskripsikan akun YouTube grup band 

Sendau Gurau itu sendiri.  Pada channel YouTube Grup band Sendau Gurau tercatat 

mulai menggunakan akun YouTube dan bergabung pada tanggal 13 Agustus tahun 

2017. 

Ada beberapa tolak ukur dalam menjalankan promosi melali media online 

YouTube diantaranya data viewers (penonton) data ini menandakan jumlah banyak 

sedikitnya netijen atau pengguna situs youtube yang sudah menonton video yang 

sudah diunggah yang menandakan eksistensi video tersebut di dunia maya 

YouTube, data subscriber merupakan data penonton yang berlangganan untuk 

menonton setiap video-video yang diunggah oleh grup band Sendau Gurau, data 

like dan dislike merupakan salah satu fasilitas dari situs YouTube untuk 

memfasilitasi penonton untuk merespon suatu tayangan disitus YouTube dengan 

cara menekan tombol like maupun dislike terhadap video yang sudah ditontonnya.  
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Gambar 4.27. Akun YouTube Band Sendau Gurau Semarang 

(Sumber : Situs YouTube 9 september 2019) 

 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian lapangan dapat ditarik sebuah 

kesimpulan berupa penggunaan media YouTube dalam strategi pemasaran diera 

digital dapat digunakan sebagai media promosi dan mengenalkan suatu produk, 

jasa, maupun hasil karya seni. Strategi pemasaran melalui media YouTube 

merupakan media promosi yang sangat efektif , praktis dan efisien, dengan biaya 

financial yang sangat terjangkau untuk semua kalangan masyarakat dan 

bermodalkan karya yang dihasilakn berupa konten lagu, video, sebuah informasi 

yang di sampaikan dengan media online dapat dijangkau dan diakses secara cepat 

masyarakat di seluruh dunia dengan menggunakan smartphone, laptop, komputer 

yang terhubung dengan internet. Sehinga dalam penggunaan media online seperti 

YouTube dapat dengan cepat menyebarluaskan informasi tentang karya musik grup 

band Sendau Gurau maupun aktivitasnya melalui konten video-video kreatif yang 

sudah dibuatnya. 
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4.3.1.2 Instagram 

Instagram adalah aplikasi yang memberikan fasilitas berbagi foto, mengambil 

foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring 

sosial, termasuk milik Instagram sendiri (Yasundari, 2016, p.209). Semua orang 

bisa berbartisipasi dalam akun instagram untuk melakukan aktifitas berbagi foto 

maupun video, mengambil foto maupun video, serta mencari sumber refrensi dalam 

hal apapun selama tidak mengandung konten negative. 

Gambar 4.28. Instagram 

(Sumber : Situs Instagram 15 Juli 2019) 

 

Fungsi akun Instagram dalam grup band Sendau Gurau sebagai media 

promosi hasil karya grup musik Sendau Gurau dan berbagi informasi aktifitas 

maggung maupun aktifitas sehari-hari berupa cuplikan video yang berdurasi 1 

menit atau 15 detik untuk story dan memiliki fasilitas yang bisa terhubung dengan 

link akun YouTube yang sudah dibuatnya. Yang menjadi sebuah tolak ukur 

eksistensi diakun Intagram ini ada banyaknya followers, like, dan comment yang 

sudah mengikuti akun instagram grup band Sendu Gurau. Berdasarkan data yang 
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terdapat pada akun Instagram grup band Sendau Gurau. Peneliti melakukan 

perbandingan terhadap perkembangan dan pengelolaan akun Instagram grup band 

Sendau Gurau, hal ini dilakukan peneliti dikarenakan hasil data followers pada akun 

Instagram grup band Sendau Gurau akan bersifat dinamis yang berarti dapat 

berubah. Peneliti melakukan perbandingan agar dapat diketahui bagaimana 

peningkatan jumlah data keberhasilan yang dicapai oleh grup band Sendu Gurau 

dalam menarik pengguna media sosial untuk mengikuti akun Instagramnya, 

sehingga dapat diketahui bagaimana hasil usaha pemasaran yang dilakukan oleh 

grup band Sendau Gurau dalam pemanfaatan media sosial Instagram. Berikut hasil 

penelitian untuk mengetahui perkembangan akun Instagram dalam strategi 

pemasarannya : 

Gambar 4.29. Penelitian followers pada tangal 15 Juli 2019 

(Sumber : Akun Instagram Sendau Gurau) 
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Gambar 4.29. Penelitian followers pada tangal 21 September 2019 

(Sumber : Akun Instagram Sendau Gurau) 

 

 

Berdasarkan hasil observasi pada akun Instagram grup band Sendau Gurau 

peneliti menganalisis followers atau pengikut akun untuk mengetahui seberapa 

banyak followers yang menikmati karya grup band Sendau Gurau. Hasil dari jumlah 

followers  itu akan menunjukkan seberapa banyak masyarakat yang tertarik dengan 

bentuk karya yang disajikan oleh grup band Sendau Gurau. 

Berdasarkan analisis data penelitian lapangan pada penelitian pertama yang 

dilakukan peneliti pada 15 Juli 2019 menunjukkan bahwa data followers yang 

mengikuti akun Instagram @sendaugurau sebanyak 1.928. Dan data penelitian 

kedua yang dilakukan peneliti 21 September 2019 menunjukan bahwa data 

followers yang mengikuti akun Instagram @sendaugurau sebanyak 2.067, terdapat 

peningkatan dari 1.928 followers menjadi 2.067 dengan rentang jarak waktu dari 

bulan Juli sampai bulan September 2019 terdapat 139 followers yang mengikuti 
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akun Instagram @sendaugurau. Dalam upaya meningkatkan followers grup band 

sendau gurau terus melakukan promosi melalui media online pribadi masing-

masing personil maupun melalui offline seperti promosi pada saat kegiatan 

pertunjukan musik live. 

Sesuai dengan penuturan Hendra Kumbara (30) yang mengungkapkan bahwa: 

“.. untuk meningkatkan followers di akun Instagram official Sendau Gurau, 

kami melakukan berbagai strategi diantaranya, pertama membuat konten yang 

menarik supaya para pengguna media sosial penasaran dengan konten 

tersebut, lalu kedua teman-teman Sendau Gurau personil terutamanya wajib 

mempromosikan lewat media pribadinya kenapa diwajibkan karena setiap 

personil mempunyai background atau memiliki teman media sosial tersendiri 

apalagi salah satu dari personil kami ada yang selebgram nah disitu sangat 

membantu untuk promosi, yang ketiga kami promosi lewat offline sperti pada 

saat manggung nah saat moment tersebut sangan sampai kelewatan untuk 

mempromosikan akun-akun official yang memuat informasi tentang grup 

band Sendau Gurau, dari ketiga tersebut sangat berdampak untuk akun media 

sosial grup band Sendau Gurau terutama diakun instagram ..” 

 

Tutur Hendra Kumbara (30) dalam wawancara di hotel Belle View Semarang 

setelah produksi video klip. 

Berdasarkan data hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan followers akun Instagram official @sendugurau Dwi Putranto selaku 

manager grup band Sendau Gurau melakukan berbagai strategi diantaranya 

membuat konten yang menarik dan membuat penasaran pengguna media sosial 

Instagram, kesepakatan bersama untuk wajib mempromosikan akun-akun media 

sosial grup band Sendau Gurau di media sosial pribadi masing-masing personil, 

selanjutnya promosi akun-akun media sosial grup band Sendau Gurau melalui 

peomosi selama pertunjukan musik live dari panggung kepanggung. Strategi 

tersebut sangat berdampak untuk perkembangan akun Instagram @senduguaru. 
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4.3.1.3 Facebook 

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna 

dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia (Tasliman & 

Suryawibawa, 2019, p.942). Semua orang pengguna internet dapat terhubung 

dengan teman didunia mayanya melalui platform digital facebook fasilitas yang 

disediakan oleh facebook sangat beragam, tidak hanya untuk pertemanan didunia 

maya facebook juga memiliki fasilitas untuk mengembangkan bisnis lewat platform 

digital facebook. Sebagai media sosial facebook memiliki beberapa fasilitas 

unggahan diantaranya dapat menyampaikan pesan kepada teman facebooknya 

melalui message box (kotak pesan), postingan status berupa teks, foto, maupun foto 

yang dilengkapi keterangan berupa teks, dan image tagging pengguna dapat 

memosting foto dan menandai teman yang ada difoto tersebut. 

Gambar 4.30. Akun Facebook Grup Musik Sendau Gurau Semarang 

(Sumber : Akun Facebook 28 Agustus 2019) 

 

 Gambar 4.30 merupakan akun Facebook dari grup band Sendau Gurau 

Semarang, platform digital  Facebook tersbut digunakan sebagai media promosi 



89 

 

 

 

hasil karya musik dari grup band Sendau Gurau itu sendiri berupa video atau link 

YouTube, foto-foto yang berkaitan dengan grup band Sendau Gurau, maupun teks 

keterangan yang mendukung informasi kegiatan grup band Sendau Gurau. 

Kegunaan dan fungsi akun Facebook tidak jauh beda dengan akun Instagram fitur 

dan tampilan yang ditawarkanpun tidak jauh berbeda dengan instagram karena satu 

bentuk konten berupa foto maupun video bisa di bagikan kebeberapa platform 

digital yang sudah terhubung. Grup band Sendau Gurau memanfaatkan jejaring 

sosial facebook untuk meningkatkan eksistensi dan membagikan kegiatan-kegiatan 

berupa informasi yang dilakukan oleh grup band sendau gurau selama beraktifitas 

yang berupa foto, video tulisan inforasi sampai link YouTube yang merupakan 

senjata pamungkas untuk media informasi berupa vide hasil karya grup band 

Sendau Gurau. 

  

4.3.1.4 Whatsapp 

Media sosial WhatsApp yang sering disingkat WA merupakan salah satu 

media komunikasi yang dapat di install dalam Smartphone dan dapat digunakan 

sebagai sarana komunikasi chat dengan saling mengirim pesan teks, gambar, video 

bahkan telpon, Media ini dapat aktif jika kartu telpon pengguna memiliki paket data 

internet (Suryadi, Ginanjar, & Priyatna, 2018, p.5). Aplikasi whatsapp telah dikenal 

dan digunakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, selain mudah dioperasikan 

whatsapp sangat bermanfaat dan membantu dalam proses berkomunikasi, memberi 

dan menerima informasi berupa teks, foto, video dan fasilitas lainnya yang sangat 

menguntungkan bagi penggunanya. Selain untuk berkomunikasi sehari-hari 

whatsapp sudah menjadi sasaran media promosi yang sangat ampuh yang bisa 
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dibagikan distory whatsapp, grup whatsapp, sampai broadcast yang bisa dibagikan 

keseluruh kontak whatsapp.  

Gambar 4.31. Story informasi whatsapp Grup Musik Sendau Gurau 

(Sumber : Story whatsapp 12 Agustus 2019) 

 

 

Gambar 4.31 merupakan hasil screenshot status story dari akun whatsapp 

Hendra Kumbara salah satu personil grup band Sendau Gurau Semarang, platform 

digital atau media sosial whatsapp tersbut digunakan sebagai media promosi berupa 

teks, foto, video, maupun link video youtube yang sudah diunggahnya. Grup band 

Sendau Gurau memanfaatkan jejaring sosial whatsapp untuk mnyebar luaskan 

informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya, dikarenakan whatsapp merupakan 

aplikasi terpopuler dikalangan masyarakat dalam hitungan detik informasi yang 

telah diunggah story whatsapp bisa dilihat dan mempengaruhi teman whatsapp 

yang sudah disimpan nomor kontaknya. 

  Berdasarkan konsep dan hasil analisis data penelitian lapangan dapat ditarik 

kesimpulan berupa penggunaan media online YouTube, Instagram, Facebook, dan 
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Whatsapp dalam strategi pemasaran dapat digunakan sebagai media promosi dan 

mengenalkan suatu produk, jasa, ataupun karya contohnya karya musik Sendau 

Gurau Semarang. Media YouTube merupakan media promosi yang sangat efektif , 

praktis dan efisien, karena sebuah informasi yang diunggah melalui akun YouTube 

berupa audio visual dapat sampaikan dengan baik melalui media online dapat 

dijangkau dan diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat di seluruh dunia 

dengan menggunakan smartphone, laptop, komputer yang terhubung dengan 

internet. Menurut survey kementrian komunikasi dan informatika Indonesia, 

YouTube merupakan situs yang paling dicari setelah google, facebook, blogspot 

(Maulana & Alamsyah, 2017, p.160). Selain melalui situs YouTube, Instagram, 

Facebook, dan Whatsapp merupakan salah satu platform digital yang wajib untuk 

media promosi dijaman milenial ini. Media yang berfungsi untuk membagikan foto 

atau video ini sangat efektif untuk menunjang keperluan promosi banyaknya 

followers yang menjadi tolak ukur eksistensinya. Akun instagram yang dimiliki 

oleh grup Musik Sendau gurau berfungi sebagai medi promosi, media informasi 

kegiatan sehari-hari, kegiatan event, dan bisa terhubung dengan YouTube untuk 

menarik massan untuk menontonnya. Dengan adanya jaringan internet segala 

macam bentuk promosi sangat lah terbantu, dalam penggunaan media online contoh 

halnya seperti akun YouTube, Instagram, Facebook, dan Whatsapp dapat dengan 

cepat menyebarluaskan informasi mengenai karya musik Sendau Gurau Semarang 

baik tentang informasi, foto, audio visual karya yang diunggahnya. Melihat kondisi 

itu, mau tak mau harus mengikuti jejak gaya hidup masyarakat modern, agar pangsa 

pasar yang mereka kuasai tetap bertahan, atau bahkan bertambah. 



92 

 

 

 

4.3.2 Konten Marketing 

Konten Marketing adalah salah satu strategi pemasaran yang bertujuan untuk 

menarik calon konsumen dengan cara membuat konten-konten menarik dan  

beragam informasi yang dibutuhkan oleh konsumen, informasi berupa artikel, 

video, foto, hasil riset, dan sebagainya (Ayesh, 2016, p.6). Dalam pengelolaan 

media sosial YouTube, Instagram, Facebook, Whatsapp grup band Sendau Gurau 

selalu kreatif dan inovatif dalam membuat konten yang menarik supaya warganet 

yang sudah suscribe channel YouTube dan mengikuti akun-akun official dapat terus 

menikmati karya musik Sendau Gurau dan dapat tersebar luas kepada penikmat 

musik kapanpun dan dimanapun berada.  

Dalam pebuatan konten video untuk diunngah di channel YouTube Sendau 

Gurau seperti video konser live perform, video clip lagu Sendau Gurau song list, 

video blog (VLOG) yang diberi judul #berSendauGurau, selalu kreatif dan menarik 

perhatian warganet. Grup musik Sendau Gurau selalu mendokumentasikan setiap 

kegiatan bermusiknya mulai dari latihan, perjalanan menuju tempat konser, prepare 

sebelum konser, live konser, sampai selesai tidak kelewatan untuk 

didokumentasikan. Pada tahap pengambilan gambar berupa video atau foto sampai 

editing Sendau Gurau di bantu oleh tim crew Sendau Gurau untuk 

mendokumentasikannya. Agar dapat menarik perhatian pengguna media sosial 

video yang ditayangkan wajib melalui proses editing memsatikan video audio 

terlihat dan terdengar dengan baik dan jelas demi kenyamanan penonton di media 

sosial. Setelah itu pemberian judul sesuai dengan konten video yang akan diunggah, 

judul dan isi konten yang berkualitas akan dapat menarik interaksi lebih banyak 
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dengan pengguna media sosial, karena dijaman sekarang hapir semua orang bisa 

membuat konten yang bagus. Selanjutnya setelah menyiapkan video yang sudah 

melalui tahap editing dengan kualitas yang bagus. Sendau Gurau menyiapkan 

konten berupa foto atau video berdurasi pendek untuk keperluan di akun Instagram, 

whatsapp, facebook ataupun akun media sosial yang bertujuan membuat penasaran 

dan menarik pengguna media sosial untuk menonton video yang telah diunggah. 

Konten-konten itu sendiri  bisa berupa foto, video cuplikan, maupun video behin 

the scene, untuk keperluan promosi di instagram, insta story instagram, story 

facebook, story whatsapp dengan membuat satu konten yang sama dapat di unggah 

diberbagai media online yang sudah dibuat resmi oeh official grup band Sendau 

Gurau Semarang. 

Berikut merupakan salah satu konten yang dibuat dan dupublikasikan oleh 

grup band Sendau Gurau Semarang melalui akun instagram untuk memancing 

pengguna media online untuk menonton video klip yang udah di unggah di akun 

youtube. Konten yang menampilkan gabungan dari dua foto dan video ditengah 

berupa cuplikan video klip dan keterangan berupa informasi pemberitahuan bahwa 

video klip sudah diunggah dan bisa dinikmati melalui link yang sudah dibagikan 

dibiodata profil akun official yang sudah dibuatnya. Konten yang sudah dibuat dan 

diedit sedemikian rupa sangat menarik dan membuat penasaran bagi pengguna 

media sosial khususnya media sosial Instagram dengan jumlah folowers yang 

banyak dapat menjangkau pengguna media sosial Instagram lebih banyak untuk 

mengajak para netijen untuk menonton video lagu aupun video vlog yang sudah 

diunggahnya. 
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Gambar 4.32. Konten Instagram Grup Musik Sendau Gurau Semarang 

(Sumber : Akun Instagram 15 Juli 2019) 

 

Gambar 4.33. Konten YouTube Grup Musik Sendau Gurau Semarang 

(Sumber : Channel YouTube Sendau Gurau 15 Juli 2019) 

 

Dalam penuturan Hendra Kumbara (30) mengungkapkan bahwa : 

“…..untuk memasarkan karya yang paling efektif dan murah saat ini kami 

menggunakan media sosial YouTube sebagai media promosi karya kami berupa 
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video musik, video vlog, dan kegiatan live perform kami. Dan media sosial 

instagram, facebook, dan whatsapp yang sangat penting dijaman sekarang 

untuk menarik massa supaya karya yag sudah diunggah ke akun YouTube 

dengan cara membuat konten-konten yang menarik supaya banyak yang 

menonton dan menikmati karya lagu dari Sendau Gurau sendiri ..” 

 

 Berdasarkan data hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam 

mempromosikan karya musik, grup band Sendau Gurau memerlukan kreatifitas 

untuk menunjang keberhasilannya dalam mempromosikan karyanya. Pembuatan 

konten-konten berupa video musik, video vlog dan foto-foto merupakan strategi 

pemasaran yang efektif dapat menarik simpati pengguna media sosial. 

 

4.3.3 Mobile Marketing 

Mobile marketing adalah salah satu strategi pemasaran didunia maya yang 

banyak digunakan, dengan sasaran pangsa pasar calon- calon konsumen yang sering 

berinternet menggunakan perangkat mobile, seperti handphone dan tablet. Para 

pembisnis harus mendesain web maupun situs yang digunakannya menarik dan 

mudah diakses melalui smartphone (Ayesh, 2016, p.10). 

Dalam pemanfaatan strategi mobile marketing ini Sendau Gurau akan lebih 

mudah dikenal masyarakat luar melalui karya yang dihasilkannya. Hal ini 

dikarenakan pengguna-pengguna ponsel saat ini berkembang pesat hampir semua 

kalangan masyarakat diberbagai lapisan sudah menggunakan ponsel yang 

terhubung internet untuk kebutuhan kesehariannya agar bisa terhubung dengan 

media sosial seperti Youtube dan Instagram dua situs yang tidak bisa lepas dari 

genggaman ponsel. Dengan terkoneksi internet bagi pengguna ponsel sangat mudah 

untuk mengakses media sosial melalui aplikasi yang sudah disediankan play store 
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seperto YouTube, Whatsapp, Facebook, Instagram lalu masuk kepencarian dengan 

kata kunci sesuai konten yang sudah diunggah akan menemukan karya musik 

Sendau Gurau. 

Dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa YouTube, Instagram merupakan 

situs yang terhubung dengan internet dan dapat diakses oleh semua orang diseluruh 

dunia. Dalam upaya yang dilakukan grup musik Sendau Gurau guna untuk 

memperkenalkan karyanya kepada masyarakat luas, Sendau Gurau menggunakan 

situs YouTube dan Instagram sebagai media pemasarannya. YouTube yang 

merupakan media penyampaian sebuah informasi bisa seperti video hiburan yang 

berupa musik, berita, gambar bergerak atau video. Dan akun yang sangat mudah 

diakses di smartphone yaitu Instagram, facebook, whatsapp berupa akun yang 

dapat menyampaikan informasi berupa foto cuplikan video yang bisa menarik 

massa untuk menonton video di channel YouTube.  

 

4.4 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran Kotler dalam (Muarif, 2014, 

p.774). Untuk mencapai tujuan pemasaran selain strategi utama di atas grup band 

sendau gurau menggunakan bauran pemasaran untuk memenuhi permintaan pasar, 

diantaranya ada Product, Price, Place dan Promotion. 

 

4.4.1 Produk (Product) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk 

mendapatkan perhatian dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi 



97 

 

 

 

keinginan  tau kebutuhan konsumen Kotler & Armstrong dalam (Supriyanto & 

Taali, 2018, p. 14) 

Produk merupakan sesuatu yang berwujud karya, barang, jasa, event, tempat, 

organisasi, ide ataupun kombinasi antara produk satu dengan produk lainnya. 

Dalam grup musik Sendau Gurau ini selain memiliki lagu yang dapat dinikmati 

oleh pendengar mereka juga mempunyai produk merchandise dengan design kreatif 

yang dibuat sendiri oleh crew grup musik Sendau Gurau. Produk tersebut berupa 

gantungan kunci yang terbuat dari kayu yang bertuliskan logo Sendau Gurau, kaos 

logo Sendau Gurau, dan produk merchandise lainnya.  

Sendau Gurau sampai sekarang berkarya, memproduksi lagu dan memasarkan 

musiknya secara mandiri, seperti lagu Bersendau Gurau, Kids Jaman Now. Untuk 

biaya operasional pembuatan karya dan meningkatkan kualitas musiknya, grup 

musik Sendau Gurau mendapat pemasukan dari hasil jualan merchandise dan 

manggung. Dan untuk kedepannya Grup Musik Sendau Gurau akan membuat 

album dan rilisan fisik dalam bentuk boxset atau digpack untuk media apresiai 

karya musik dalam bentuk rilisan fisik maupun bentuk musik digital, Jelas Hendra 

Kumbara. 

BOXSET adalah album Grup Musik Sendau Gurau yang akan didesain dalam 

kemasan kotak yang exclusive berisi 8 jenis barang berupa CD album, T-shirt, 

booklet artwork & lirik lagu, dan sticker set logo Sendau Gurau. Selain dalam dalam 

kemasan boxset Grup Musik Sendau Gurau juga menjual dalam kemasan CD album 

tanpa merchandise t-shirt, booklet artwork & lirik lagu. Sebagai band indie label 

grup musik Sendau Gurau memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri dalam 
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pengemasan produk yang dihasilkanya, menurut manajer Sendau Gurau 

pengemasan produk sangatlah penting dalam strategi pemasaran agar produk 

terlihat lebih menarik dan mempunyai konsep tersendiri. 

 

4.4.2 Harga (Price) 

Dalam menentukan price atau harga, grup musik Sendau Gurau selalu 

melakukan analisi terlebih dahulu dengan menghitung biaya produksi yang 

merupakan harga dasar pembuatan produk dengan market price sesuai daya beli 

konsumen musik disekitarnya. Penentuan harga untuk setiap boxset maupun 

merchendaise grup musik Sendau Gurau menggunakan strategi pemasaran yang 

matang agar harga sesuai dengan nilai jual produk. 

 

4.4.3 Tempat (Place) 

Kotler dalam (Muarif, 2014, p.775) mengartikan tempat merupakan kegiatan 

perusahaan yang membuat produk atau jasa tersedia dan siap diedarkan dipasaran. 

Distribusi merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memperlancar dan 

mempermudah pelayanan dari produsen ke konsumen. Distribusi ini merupakan 

salah satu media untuk mejual suatu produk maupun jasa yang dijual. Dari hasil 

perbincangan dengan Hendra Kumbara salah satu personil grup Musik Sendau 

Gurau menunjukan bahwa dalam kegiatan distribusi grup musik Sendau Gurau 

menggunakan tempat media online maupun offline. Dengan mempertimbangkan 

karakteristik distribusi produk dapat dijangkau oleh konsumen. 
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4.4.4 Promosi (Promotion) 

H. Indriyo Gitosudarmo dalam (Muarif, 2014, p.775) mendefinisiakn Promosi 

adalah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar 

mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada 

konsumen agar membeli produk tersebut. Dalam menawarkan produk kekonsumen 

grup musik Sendau Gurau melakukan komunikasi pemasaran melalui beberapa 

saluran promosi diantaranya publicity, advertising, personal selling, internet 

marketing, dan sales promotions, salah satu promosi yang sering dilakukan oleh 

grup band Sendau Gurau adalah melalui internet marketing untuk menjangkau 

pangsa pasar yang lebih luas dan efektif.  

“….Dalam hal promosi kami dan tim grup musik Sendau Gurau memanfaatkan 

media sosial yang menurut kami sangat efektif dan efisien kinerjanya untuk 

menyalurkan dan mempublikasikan hasil karya kami supaya dapat dinikmati 

oleh masyarakat yang lebih luas…..” 

 

Dwi Putranto selaku manajer grup band Sendau Gurau dalam wawancara pada 

tanggal 17 Juli 2019 di hotel belle view Semarang.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang memfokuskan pada “Strategi Pemasaran 

Karya Musik Di Era Digital Studi Kasus Grup Musik Sendau Gurau Semarang”, 

bahwa untuk menjadikan suatu grup band bisa eksis dengan karya yang 

diciptakannya bisa dibilang mudah dengan dibantunya teknologi untuk 

menyebarluaskan informasi yang berkaitan. Maka peneliti dapat menyimpulkan 

strategi pemasaran karya musik di era digital yang dilakukan oleh grup band Sendau 

Gurau memakai dan memaksimalkan media online atau strategi internet marketing  

dimana pengguna internet mendominasi dalam pemasarannya yang sekarang lagi 

ramai dan banyak diakses oleh banyak orang diantaranya (1) penggunaan media 

online dalam melakukan promosi seperti YouTube, Facebook, Whatsapp, 

Instagram (2) konten marketing pembuatan konten untuk bahan promosi yang akan 

diunggah di media-media sosial (3) mobile marketing pemilihan media sosial yang 

mudah diakses dengan mudah melalui smartphone yang banyak penggunanya 

supaya target marketnya sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga tujuan 

pemasarannya tercapai. Selain ketiga tersebut secara tidak langsung menerapkan 

teori Bauran Pemasaran dalam strategi pemasarannya diantaranya (1) Produk untuk 

menentukan dan menciptakan suatu produk supaya dapat diterima dimasyarakat, 

misalnya grup band Sendau gurau menciptakan lagu dan merekamnya untuk di 

sebarluaskan kepada masyarakat supaya karyanya dapat dinikmati (2)  Harga, 
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penentuan harga dalam setiap produk untuk dijual (3) Tempat, penentuan tempat 

untuk produksi dan akan didistribusikan kepada konsumen (4) Promosi, 

mempromosikan setiap produk yang sudah dikemas dan siap diedarkan. 

Internet marketing melalui sosial media pada saat ini jauh lebih efesien sebagai 

jalur pemasaran untuk sebuah indie label dalam melakukan pemasaran, karena 

dengan mengikuti perkembangan jaman dapat melakukan pemasaran yang efektif 

dan efesien. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah diuraikan, 

maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti bagi grup musik Sendau Gurau 

agar lebih mengembangkan dan selalu mengikuti gaya pemasaran karya musik di 

era digital ini untuk kedepannya supaya bisa selalu eksis didunia industri musik 

nasional. 
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Lampiran 1 

Lampiran 1. 1 SK Dosen pembimbing 
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Lampiran 2 

Lampiran 1.2 Surat ijin penelitian 
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Lampiran 3 

Lampiran 1. 3 Surat balasan penelitian grup band Sendau Gurau 
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Lampiran 4  

Lampiran 1. 6 Foto Dokumentasi Penelitian   

Foto 1 : Wawancara dengan Cino Fajrin  

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

Foto 2 : Wawancara dengan Hendra Kumbara 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 
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Foto 3 : Wawancara dengan Dwi Putranto 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

Foto 4 : Wawancara dengan Muhammad Arnen Zulkarnaen 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 
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Foto 5 : Foto Bersama Personil Grup Band Sendau Gurau 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad) 

Foto 6 : Foto Proses Pembuatan Konten Video Klip 

(Sumber: Dokumentasi Yus Rizal Muhammad 
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Lampiran 7 

Lampiran 1. 7 Instrumen Penelitian 

INSTRUMEN PENELITIAN  

(Pedoman Observasi) 

A. Tujuan Observasi  

Observasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

analisis bentuk dan struktur lagu grup band Sendau Gurau di Kota Semarang. 

B. Hal-hal yang diobservasi 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

2. Profil Grup Band Sendau Gurau 

3. Personil Grup Band Sendau Gurau 

4. Aktivitas Grup Band Sendau Gurau 

5. Strategi Pemasaran Grup Band Sendau Gurau 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Wawancara) 

Menggunakan jenis pertanyaan yang mengandung 5W+1H, yaitu: 

”APA, SIAPA, KAPAN, BAGAIMANA, MENGAPA, DIMANA” 

1. Pelaksanaan   : 

Hari / Tangga;   :  

Pukul    : 

Lokasi    :  

Identitas Informan  

a. Nama   : 

b. Tempat Tanggal Lahir : 

c. Alamat Rumah  : 

Pendiri : 

1. Kapan grup band Sendau Gurau mulai didirikan? 

2. Bagaimana sejarah terbentuknya grup band Sendau Gurau? 

3. Apa visi misi anda untuk grup band Sendau Gurau? 

4. Ada berapa anggota di Grup Band Sendau Gurau? 

5. Bagai mana struktur keorganisasian dimanajemen grup band Sendau 

Gurau? 

6. Band atau group musik apa saja yang menjadi refrensi untuk Sendau 

Gurau berkarya? 
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7. Apakah dalam berkarya grup band Sendau Gurau mengalami perubahan 

dalam formasi personil atau masih tetap dari mulai berdiri sampai 

sekarang? 

8. Apa ciri khas grup band Sendau Gurau dibandingkan dengan grup band 

musik lainnya di kota Semarang? 

9. Apakah ada jadwal rutin dari grup band Sendau Gurau? 

10. Bagaimana pesan kesan Anda selaku pendiri grup band Sendau Gurau? 

11. Bagaimana cara grup band Sendau Gurau pertama kali untuk memasarkan 

musiknya? 

12. Sendau Gurau sudah mempunyai berala lagu dan berapa album? 

13. Siapa saja penulis lagu-lagu grup band Sendau Gurau? 

14. Siapa saja yang men mengaransemen lagu-lagu Sendau Gurau? 

15. Apakah grup band Sendau Gurau sudah mempunyai fans club? 

16. Bagaimana strategi pemasaran karya musik grup band Sendau Gurau? 

17. Apa strategi yang paling ampuh dijaman milenial ini untuk? 

18. Apakah menurut Anda media sosial sangat membantu dalam pemasaran 

karya musik grup band Sendau Gurau? 

19. Apakah dengan media sosial mempengaruhi popularitas grup band Sendau 

Gurau? 

20. Bagaimana respon pengguna media sosial mengenai karya yang sudah di 

publikasikan di media sosial? 

21. Apa harapan grup band Sendau Gurau Semarang untuk kedepannya? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Wawancara) 

Menggunakan jenis pertanyaan yang mengandung 5W+1H, yaitu: 

”APA, SIAPA, KAPAN, BAGAIMANA, MENGAPA, DIMANA” 

2. Pelaksanaan   : 

Hari / Tangga;   :  

Pukul    : 

Lokasi    :  

Identitas Informan  

d. Nama   : 

e. Tempat Tanggal Lahir : 

f. Alamat Rumah  : 

Manajer :  

1. Kapan anda mulai gabung menjadi manajer grup band Sendau Gurau? 

2. Apa visi misi anda untuk grup band Sendau Gurau? 

3. Apa motivasi anda untuk bergabung grup band Sendau Gurau? 

4. Apa harapan yang ingin dicapai untuk grup band Sendau Gurau? 

5. Secara pribadi bagai mana tanggapan anda tentang strategi pemasaran 

yang sudah diterapkan oleh grup band Sendau Gurau? 

6. Ada berapa crew dan personil dalam grup band Sendau Gurau? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Wawancara) 

Menggunakan jenis pertanyaan yang mengandung 5W+1H, yaitu: 

”APA, SIAPA, KAPAN, BAGAIMANA, MENGAPA, DIMANA” 

3. Pelaksanaan   : 

Hari / Tangga;   :  

Pukul    : 

Lokasi    :  

Identitas Informan  

g. Nama   : 

h. Tempat Tanggal Lahir : 

i. Alamat Rumah  : 

Produksi: 

1. Dimana proses produksi karya musik grup band Sendau Gurau? 

2. Apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan recording karya musk Sendau 

Gurau? 

3. Bagaimana proses recording grup band Sendau Gurau? 

4. Siapa saja yang berperan dalam proses recording karya Musik Sendau 

Gurau? 

5. Kapan saja waktu yang efektif untuk mempromosikan karya musik Sendau 

Gurau? 

6. Mengapa proses produksi dikerjakan sendiri? 

7. Ada berapa karya musik Sendau Gurau yang sudah diproduksi 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Wawancara) 

Menggunakan jenis pertanyaan yang mengandung 5W+1H, yaitu: 

”APA, SIAPA, KAPAN, BAGAIMANA, MENGAPA, DIMANA” 

4. Pelaksanaan   : 

Hari / Tangga;   :  

Pukul    : 

Lokasi    :  

Identitas Informan  

j. Nama   : 

k. Tempat Tanggal Lahir : 

l. Alamat Rumah  : 

Personil: 

1. Kapan mulai gabung menjadi personil grup band Sendau Gurau? 

2. Apa saja kesibukan anda digrup band Sendau Gurau? 

3. Berapa jumlah personil grup band Sendau Gurau? 

4. Kenapa tidak memerlukan personil yang banyak dalam bermusik? 

5. Kenapa memilih additional player saxophone tenor? 

6. Kenapa memilih additional player keyboarding? 

7. Apa strategi pemasaran karya musik grup band Sendau Gurau? 

8. Media sosial apa saja yang digunakan grup band Sendau gurau untuk 

mempromosikan hasil karya musiknya? 
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9. Apa saja yang persiapkan untuk mempromosikan karya musik grup band 

Senau Gurau? 

10. Kapan waktu khusus untuk mengungah konten dan karya musik gup band 

Sendau Gurau? 

11. Bagai mana caranya untuk meningkatkan jumlah followers Instagram?  
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1. PEDOMAN DOKUMENTASI  

Hal-hal yang didapat melalui studi dokumentasi adalah sebagai berikut: 

Dokumen tertulis dan dokumentsi foto terdiri dari: 

1.  Data tentang profil grup band Sendau Gurau 

2. Foto personil grup band Sendau Gurau 

3. Foto alat produksi grup band Sendau Gurau 

4. Foto Basecamp grup band Sendau Gurau 

5. Foto pementasan grup band Sendau Gurau 

6. Foto wawancara dengan grup band Sendau Gurau 

7. Foto media sosial grup band Sendau Gurau dalam melakukan promosi 

 

Media yang digunakan dalam pengambilan dokumentasi: 

1. Internet 

2. Media pengambil foto (Handphone) 

3. Alat perekam suara (Handphone) 

4. Alat tulis 
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Lampiran 8 

Lampiran 1.8 Transkip Wawancara Pendiri Grup Band Sendau Gurau 

Menggunakan jenis pertanyaan yang mengandung 5W+1H, yaitu: 

”APA, SIAPA, KAPAN, BAGAIMANA, MENGAPA, DIMANA” 

1. Pelaksanaan   : 

Hari / Tangga;   : 17 Juli 2019 

Pukul    :19.30 WIB 

Lokasi    : Hotel Belle View Semarang 

Identitas Informan  

a. Nama   : Cino Fajrin 

b. Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 11 Januari 1990 

c. Alamat Rumah  :  

Pendiri : 

1. Kapan grup band Sendau Gurau mulai didirikan? 

Jawab : Sendau Gurau Berdiri pada tanggal 7 juli 2017 sudah dua tahun 

berjalan 

2. Bagaimana sejarah terbentuknya grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Sejarah terbentuknya grup band Sendau Gurau ini berawal keisengan 

saya membuat project musik solo karir yang bernama Cino Fajrin and The 

Soulmets, berawal dari solo karir ini dan keisengan membuat video lucu yang 

sering saya uplod dimedia sosial Instagram atau YouTube saya kepikiran 

untuk membuat sebuah karya musik yang berkaitan dengan media sosial yang 

sedang viral, dari situ saya termotivasi untuk membuat band yang bener-bener 
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konsisten untuk berkarya tidak lama kemudian ketemu dengan saudara Hendra 

Kumbara yang juga aktif berkarya didunia musik, setelah perbincangan 

panjang kami menyatukan tujuan dalam bermusik dan mencari personil tetap 

yang mengisi, saya merekomendasikan Habib Tirta Dewa untuk drum dan 

Hendra merekomendasikan Muhammad Arnen Zulkarnaen untuk Bass. 

3. Apa visi misi anda untuk grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Visi misi saya ingin mempunyai band yang produktif dalam berkarya 

bisa dikenang dan diterima dimasyarakat luas, bisa-bisa mendunia dan 

berkarya sampai waktu yang memisahkannya 

4. Ada berapa anggota di Grup Band Sendau Gurau? 

Jawab: Untuk personil digrup band Sendau Gurau sendiri yang tetap ada 

empat personil yaitu saya sendiri sebagai vokalis, ada Hendra Kumbara 

sebagai gitaris, Muhammad Arnen Zulkarnae sebagai basis dan diposisi drum 

ada Habib Tirta Dewa, selain personil tetap Sendau Gurau Memiliki 

additional player Iqbal Alfin Huda di saxophone tenor dan Trian Anugrah di 

bagian keyboard. 

5. Bagai mana struktur keorganisasian dimanajemen grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Untuk struktur manajemen organisasi manajer utama merangkap 

sebagai road manajer selama pertunjukan dipercayakan kepada saudara oleh 

Dwi Putranto, ada bendahara soal keuangan dipegang oleh Habib Tirta Dewa, 

dibagian crew ada Aditya Dalank, Erlyan, dan didokumentasi ada Fikri 

Maulana Haikal.  
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6. Band atau group musik apa saja yang menjadi refrensi untuk Sendau Gurau 

berkarya? 

Jawab: Untuk refrensi saya sendiri darimana aja yang mempengaruhi 

bermusikku, mulai dari genre pop, ska, reggae, punk, jazz saya satukan untuk 

memperkaya musik di Sendau Gurau 

7. Apakah dalam berkarya grup band Sendau Gurau mengalami perubahan 

dalam formasi personil atau masih tetap dari mulai berdiri sampai sekarang? 

Jawab: Alhamdulillah selama ini kami berempat tetap konsisten dalam 

menjalankan tugas di Sendau Gurau, itu alasan kami mengapa tidak merekrup 

banyak personil karena pengalaman saya untuk mempertahankan dan untuk 

menyatukan kepentingan dan tujuan susah disuitu kami memilih untuk lebih 

sedikit personil tetap. 

8. Apa ciri khas grup band Sendau Gurau dibandingkan dengan grup band musik 

lainnya di kota Semarang? 

Jawab: untuk ciri khas kami mungkin dilirik dan pesan disampaikan sesuai 

dengan keviralan dimedia sosial saat itu contohnya karya Kids jaman Now yang 

menceritakan kehidupan anak muda atau anak kecil dijaman sekarang yang 

sangat berbeda dengan dahulu disitu kami sisipkan pesan moral untuk anak 

muda dijaman sekarang adar lebih menyadari untuk tidak menjadi seorang yang 

individualis. 

9. Apakah ada jadwal rutin dari grup band Sendau Gurau? 
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Jawab: untuk jadwal rutin grup Band Sendu Gurau latihan setiap mau pentas 

atau manggu di acara event-event, selain itu aktif dimedia sosial untuk 

mrngunggah karya yang selesai diproduksi. 

10. Bagaimana pesan kesan Anda selaku pendiri grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Pesan kesan saya untuk band saya semoga langgeng dalam berkarya, 

bisa berkarya sampai tua dan berprestasi tingkat regional maupun nasional 

bisa-bisa internasional. 

11. Bagaimana cara grup band Sendau Gurau pertama kali untuk memasarkan 

musiknya? 

Jawab: Pertama kali memasarkan musik dulu saya memproduksi satu lagu 

yaitu Kids Jaman Now direkam menjadi mp3, membuat foto profil terus saya 

promosikan di media-media sosial mulai dari Instagram yang gratisa, sampai 

di media radio dan media cetak. Mulai dari situ karya kami dikenal oleh 

masyarakat dan  mendapat beberapa tawaran main di event-event musik. 

12. Sendau Gurau sudah mempunyai berapa lagu dan berapa album? 

Jawab: saat ini udah ada satu album terdiri dari Sembilan lagu, Kids jaman 

now, Keblondrok, Sosial media, Bersendau gurau, Hengpon jadul, Generasi 

micin, Mantap jiwa, Kucinta luna, dan Wajah ayu untuk siapa yang kami 

cover dan aransemen kembali dari karyanya Nasidaria Semarang. Lagu-lagu 

tersebut udah saya uplod di media sosial secara bertahap berupa mucik video 

atau video klip tetapi belu di launching secara resmi. 

13. Siapa saja penulis lagu-lagu grup band Sendau Gurau? 
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Jawab: Untuk menulis karya sebenarnya kita bareng-bareng sih untuk lagu, 

tetapi lebih banyaknya saya dan Hendra Kumbara untuk soal menulis lagu 

14. Siapa saja yang men mengaransemen lagu-lagu Sendau Gurau? 

Jawab: Untuk aransemen juga bersama lebih pakemnya Arnen, Hendra yang 

sering mengulik sound maupun isian-isiannya. 

15. Apakah grup band Sendau Gurau sudah mempunyai fans club? 

Jawab: Ada untuk fans club kami sebutannya Netijen yang sering disebut 

pengguna media sosial jadi nama fans club Sendau Gurau 

16. Bagaimana strategi pemasaran karya musik grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Untuk strategi pemasaran karya kami menggunakan media sosial yang 

masih efektif dan terus berkembang, ada akun Instagram, Facebook, 

Whatsapp, YouTube. Kenapa kami menggunakan media sosial dalam 

pemasaran karena pertama secara financial sangat murah dan terjangkau buat 

band seperti kami karena gratis untuk penggunaannya, kedua dijaman 

sekarang hamper setiap orang terkoneksi dengan internet dan sosial media 

pribadi masing-masing, jadi senjata paling ampuh dikami adalah media sosial 

sendiri yang menjadi salah satu judul di lagu kami. 

17. Apa strategi yang paling ampuh dijaman milenial ini untuk? 

Jawab: Strategi paling ampuh untuk pemasaran dibidang apapun itu media 

sosial terutama media sosial Instagram, Youtube, yang bisa membagikan 

informasi berupa video musik. 

18. Apakah menurut Anda media sosial sangat membantu dalam pemasaran karya 

musik grup band Sendau Gurau? 



131 

 

 

 

Jawab: Sangat-sangat membantu untuk perkembangan karir kami Sendau 

Gurau 

19. Apakah dengan media sosial mempengaruhi popularitas grup band Sendau 

Gurau? 

Jawab: Kalo itu tergantu dipribadi masing-masing ya kalo sering dan aktif di 

media sosial dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat 

pasti akan mudah di kenal akan kepopularitasannya, sekarang siapa saja bisa 

menjadi artis kok berkat media sosial. 

20. Bagaimana respon pengguna media sosial mengenai karya yang sudah di 

publikasikan di media sosial? 

Jawab: Alhamdulillah banyak respon positf dan masukan untuk band kami, 

semoga bisa menjadi motivasi kami untuk berkarya. 

21. Apa harapan grup band Sendau Gurau Semarang untuk kedepannya? 

Jawab: Harapan kami untuk Sendau Gurau terus berkarya dan terus berkarya 

jaga konsisten kesolidan tim. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Wawancara) 

Menggunakan jenis pertanyaan yang mengandung 5W+1H, yaitu: 

”APA, SIAPA, KAPAN, BAGAIMANA, MENGAPA, DIMANA” 

2. Pelaksanaan   : 

Hari / Tangga;   : 17 Juli 2019 

Pukul    :19.30 WIB 

Lokasi    : Hotel Belle View Semarang 

Identitas Informan  

a. Nama   : Dwi Putranto 

b. Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 19 September 1988 

c. Alamat Rumah  :  

Manajer :  

1. Kapan anda mulai gabung menjadi manajer grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Saya mulai bergabung di Sendau Guru ini sekitar bulan akhir tahun 

2018 

2. Apa visi misi anda untuk grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Visi misi saya disini ingin melakukan tantangan baru sih ya yang 

sebelumnya saya seorang Event Organizer dan kini dipercaya oleh teman-

teman grup band Sendau Gurau untuk menjadi manajernya, pengalaman 

baru bagi saya tetapi mempunyai tujuan untuk membangun grup band 

Sendau Gurau bisa ikut serta meramaikan dan memberi warna tersendiri 

untuk industri musik di Indonesia. 
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3. Apa motivasi anda untuk bergabung grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Motivasi saya ingin beajar dan suka tantangan baru maka saya ikut 

bergabung di Sendau Gurau. 

4. Apa harapan yang ingin dicapai untuk grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Harap saya untuk grup Band Sendau Gurau terus berkarya percaya 

diri akan karya-karyanya agar bisa diterima dikalangan masyarakat luas 

regional maupun nasional siapa tau rejeki bisa sampai Internasional. 

5. Secara pribadi bagai mana tanggapan anda tentang strategi pemasaran 

yang sudah diterapkan oleh grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Untuk strategi pemasaran grup band Sendau Gurau saat ini sangat 

kreatif untuk mengikuti perkembangan jaman ya, soalnya disetiap 

kontennya sangat menarik pasti membuat penasaran para netijen. 

Ditingkatkan dan dipertahankan untuk strategi supaya bisa mengikuti 

perkembangan jaman. 

6. Ada berapa crew dan personil dalam grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Untuk crew dan personil jumlahnya ada skitar sepuluh orang untuk 

personil tetapnya empat sisanya dua additional player dan tiga lagi crew. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Wawancara) 

Menggunakan jenis pertanyaan yang mengandung 5W+1H, yaitu: 

”APA, SIAPA, KAPAN, BAGAIMANA, MENGAPA, DIMANA” 

3. Pelaksanaan   : 

Hari / Tangga;   : 17 Juli 2019 

Pukul    :19.30 WIB 

Lokasi    : Hotel Belle View Semarang 

Identitas Informan  

a. Nama   : Muhammad Arnen Zulkarnaen 

b. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Juli 1987 

c. Alamat Rumah  :  

Produksi: 

1. Dimana proses produksi karya musik grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Untuk proses produksi Sendau Gurau berada di Mooza Record 

yang menjadi basecamp Sendau Gurau sendiri. 

2. Apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan recording karya musk Sendau 

Gurau? 

Jawab: Alat yang dibutuhkan keperluan recording Sendau Gurau ada 

seperangkat komputer, Sound card PreSonus, Speaker flat Yamaha, 

Headphone Samson, Microphone Condensor Samson, Keyboard 

Controller, Preamp, Skyline Difusser, Peredam Suara Rockwool, Software 

Cubase 
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3. Bagaimana proses recording grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Dalam proses rekaman Sednau Gurau tidaklah memerlukan 

perlengkapan yang mahal-mahal, cukup dengan memaksimalkan alat 

studio saya Mooza Record bisa leluasa memaksimalkan alat dan karakter-

karakter sound maupun isian-isian pada lagu sesuai keinginan saya, proses 

penggarapan lagu mulai menulis lagu, arrasemen lagu, recording lagu, 

mixing lagu, sampai mastering lagu kami lagukan bersama-sama untuk 

kepuasan dan keinginan bersama, tetapi secara teknis recording saya yang 

pegang. 

4. Siapa saja yang berperan dalam proses recording karya Musik Sendau 

Gurau? 

Jawab: Semua terlibat dalam recording  untuk rekaman alat musik 

masing–masing tetapi untuk secara teknis dan operator saya yang pegang 

5. Kapan saja waktu yang efektif untuk mempromosikan karya musik Sendau 

Gurau? 

Jawab: Waktu yang efektif, sebernarnya setiap hari itu bisa tetapi di 

Sendau Gurau setelah lagu jadi pembuatan video klip jadi kami langsung 

uplod kemedia sosial diwaktu-waktu tertentu sehingga banyak orang yang 

sedang melakukan dan aktif dimedia sosial, biasanya pas weekend habis 

maghrib jam-jam istirahat atau hari senin sekalian, pokoknya kita uplod 

lagu memperkirakan jan istirahat. 

6. Mengapa proses produksi dikerjakan sendiri? 
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Jawab: Kami proses produksi sendiri karena pertama secara financial kami 

menghemat, kedua kami sendiri salah satu personil Sendau Gurau 

mempunyai studio rekaman yang bisa dimanfaatkan untuk produksi lagu. 

7. Ada berapa karya musik Sendau Gurau yang sudah diproduksi? 

Jawab: Karya Sendau Gurau sementara yang sudah saya buat sekitar 

Sembilan lagu, yang nantinya akan dilaunching untuk album. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Wawancara) 

Menggunakan jenis pertanyaan yang mengandung 5W+1H, yaitu: 

”APA, SIAPA, KAPAN, BAGAIMANA, MENGAPA, DIMANA” 

4. Pelaksanaan   : 

Hari / Tangga;   : 17 Juli 2019 

Pukul    :19.30 WIB 

Lokasi    : Hotel Belle View Semarang 

Identitas Informan  

a. Nama   : Hendra Kumbara 

b. Tempat Tanggal Lahir : Pati, 12 Agustus 1989 

c. Alamat Rumah  :  

Personil: 

1. Kapan mulai gabung menjadi personil grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Saya gabung dengan Sendau Gurau mulai pertama band ini 

tebentuk. 

2. Apa saja kesibukan anda digrup band Sendau Gurau? 

Jawab: Digrup band Sendau Gurau ini saya diposisikan sebagai gitaris, 

saya juga sebagai penulis lagu di Sendu Gurau sampai mengaransemen 

lagu saya ikut andil didalamnya, selain itu pembuatan konten-konten yang 

lucu dan menarik dimedia sosial merupakan salah satu karya kami yang 

selalu diunggah diakun resmi Sendau Gurau. 

3. Berapa jumlah personil grup band Sendau Gurau? 
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Jawab: Didalam grup Band Sendau Gurau terdapat empat personil tetap dan 

dua personil tambahan yang berada di keyboard dan saxophone tenor. 

4. Kenapa tidak memerlukan personil yang banyak dalam bermusik? 

Jawab: Sebenarnya hanya tidak ingin kesusahan dalam mengakomodir 

banyak-banyak orang, karena pengalaman digrup band sebelum-

sebelumnya terkendala banyak yang susah diajak untuk maju dan 

berkarya, jadi kami dan teman-teman sendau gurau sepakat dengan hal 

tersebut sehinggan kesepakatan kami hanya menetapkan empat pemain, 

selebhnya pemain tambahan. 

5. Kenapa memilih additional player saxophone tenor? 

Jawab: Sebenarnya pengen sesuatu yang unik aja sih karena saya amati 

kebanyakan band memakai saxophone alto untuk permainannya, selain itu 

juga Iqbal Alfin temen satu kontrakan Arnen sering kumpul dan main 

bareng jadi kami rekut untuk mengisi lead-lead melodi dilagu Sendau 

Gurau. 

6. Kenapa memilih additional player keyboard? 

Jawab: Kenapa milih additiona keyboard? Simple aja sih untuk mengisi 

isian ritem karena di Sendau gurau memakai gitar satu aja dn itu saya biar 

tidak terkesan sepi pada saat saya sedang memainkan melodi pada lagu 

dan memberi kesan penuh atau efek-efek dari keyboard. 

7. Apa strategi pemasaran karya musik grup band Sendau Gurau? 

Jawab: Tidak ada strategi khusu si untuk kami tetapi untuk mengikuti 

perkembangan jaman trategi pemasaran yang saya terapkan saat ini 
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memanfaatkan sosial media online untuk strategi kami, cotohnya media 

online Instagram, Youtube, Facebook, whatsapp, dengan membuat konten 

berupa foto, video maupun berupa informasi tentang grup band kami 

Sendau Gurau informasi yang diunggah dapat dengan mudah menyebar 

kepengguna media sosial diseluruh penjuru Dunia ini. Tinggal pinter-

pinternya kita untuk mengelola media sosial untuk menyampaikan karya 

kita supaya bisa sampai kemasyarakat luas. 

8. Media sosial apa saja yang digunakan grup band Sendau gurau untuk 

mempromosikan hasil karya musiknya? 

Jawab: Media sosial yang digunakan Sendau Gurau ada Youtube yang 

digunakan dan difokuskan untuk video musik, video klip, VLOG kegiatan-

kegiatan kami Youtube merupakan media yang sangat efektif menurut saya 

pribadi karena melalui Youtube video-video yang sudah diunggah dapat 

dengan mudah dinikmat oleh masyarakat luas tinggal kita sering-sering 

promosi melalui medio sosial pribadi kita dengan cara membagikan link 

Youtube maupun foto atau video cuplikan berupa ajakan untuk menonton 

video-video dichannel Youtube tersebut. 

9. Apa saja yang dipersiapkan untuk mempromosikan karya musik grup band 

Senau Gurau? 

Jawab: Yang kami persiapkan untuk mempromosikan karya grup band 

Sendau Guarau yaitu membuat konten video musik, video klip maupun 

VLOG kegiatan kami tentunya yang akan dipromosikan, selanjutnya 

membuat gimmick-gimmick yang memancing respon pengguna media 
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sosia untuk menonton vide yang sudah saya unggah seperti foto, cuplikan 

video yang lucu membuat penasaran dan menarik bagi pengguna media 

sosial, setelah itu diunggah kemedia sosial masing-masing personil biar 

promosi bisa menyebar. 

10. Kapan waktu khusus untuk mengungah konten dan karya musik gup band 

Sendau Gurau? 

Jawab: Waktu khusus mungkin pas jam-jam istirahat ya seperti hari jumat 

sore setelah orang-orang instirahat dari jam kantor atau nggak hari senin 

sekalian, intinya kita memprediksi jam-jam yang kebanyakan orang 

sedang menggunakan media sosial, kalo kita dengan timming yang tepat 

akan cepat pula respon dari pengguna media sosial tah itu berupa like, 

followers maupu menambah jumlah views di Youtube. 

11. Bagai mana caranya untuk meningkatkan jumlah followers Instagram?  

Jawab: Untuk meningkatkan jumlah followers di Instagram kami pertama 

membuat konten yang menrik tadi supaya membuat penasaran pengguna 

media sosial, selanjutnya setiap personil wajib memposting atau 

mengunggah kemedia sosial pribadi karena setiap personil mempunyai 

background atau memiliki teman media sosial tersendiri apalagi salah satu 

dari personil kami ada yang selebgram nah disitu sangat membantu untuk 

promosi, yang ketiga kami promosi lewat offline sperti pada saat 

manggung nah saat moment tersebut sangan sampai kelewatan untuk 

mempromosikan akun-akun official yang memuat informasi tentang grup 
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band Sendau Gurau, dari ketiga tersebut sangat berdampak untuk akun 

media sosial grup band Sendau Gurau terutama diakun instagram. 
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Lampiran 9. Biodata Peneliti 

BIODATA PENELITI 

 

1. Nama    : Yus Rizal Muhammad 

2. NIM    : 2501415089 

3. Prodi    : Pend. Seni Musik 

4. Jurusan    : Pend. Seni Drama, Tari dan Musik 

5. Fakultas    : Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) 

6. Agama    : Islam 

7. Nama Orang Tua 

Ayah    : Sutarno 

Ibu     : Ashfiyah 

8. Jenis Kelamin   : Laki - Laki 

9. Golongan Darah   : B 

10. Tempat, Tanggal Lahir  : Kudus, 16 Januari 1996 

11. Alamat Rumah   : Ds. Soco Rt 02 Rw 02, Kec. Dawe, Kab. Kudus 

12. No. WA    : 085728793748 

13. E-mail    : yusrizalm295@gmail.com 

14. Pendidikan   : SD Negeri 03 Soco 

: SMP Negeri 1 Bae 

: SMA Negeri 1 Gebog 


