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Q-Beat Band merupakan grup band baru yang dapat 
mensejajarkan diri dengan grup band papan atas di Semarang. 
Personilnya yang merupakan mantan pemain band ternama yaitu 
Bud n Friends dan Neo Art, juga dua vokalisnya merupakan finalis 
Akademe Fantasi Indosiar 3 wakil Semarang, membuat jam 
terbang Q-Beat band semakin padat, dan nama Q-Beat Band pun 
semakin dikenal semua kalangan masyarakat. Hal inilah yang 
menarik perhatian penulis untuk mengetahui bagaimana sistem 
manajemen Q-Beat Band Semarang. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem manajemen 
kelompok musik Q-Beat Band Semarang. Manfaat penelitian 
sebagai kajian ilmiah tentang system manajemen kelompok musik 
Q-Beat Band, menambah dan memperkaya khasanah dunia ilmu 
pengetahuan di bidang seni musik sehingga dapat digunakan 
sebagai referensi untuk penelitian berikutnya, peneliti juga dapat 
mengetahui bagaimana sistem manajemen kelompok musik Q-
Beat Band Semarang. 

Sistem manajemen adalah cara mengelola, mengatur, dan 
mengendalikan sesuatu, yang didalamnya terdapat proses 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 
usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber 
daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 
telah ditetapkan. 

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan setelah 
data terkumpul kemudian direduksi, disajikan, disimpulkan atau 
diverifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sistem manajemen 
kelompok musik Q-Beat Band terdiri dari: (a) Perencanaan, 
meliputi strategi Q-Beat Band mencari job sebanyak-banyaknya, 
kebijaksanaan pihak manajemen kepada personil Q-Beat Band 
dalam menentukan jadwal latihan dalam 1 bulan dan jadwal 
pementasan, dalam 2 bulan, metode atau cara mencari job, dan 
anggaran serta standar harga jual Q-Beat Band.; (b) 
Pengorganisasian, terdiri dari manajer (Warsito), Bendahara (Icha), 
Sekretaris (Tiyo), dan Personil Q-Beat Band; (c) Pengarahan, terdiri 
dari kontrak kerja personil,proses latihan, proses pementasan, dan 
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pemberian hadiah ; (d) Pengawasan, dilakukan oleh manajer kafe 
atau pub, Event Organizer dan manajer Q-Beat Band yang di 
dalamnya terdapat proses evaluasi baik yang mendukung dan 
menghambatnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa sistem 
manajemen kelompok musik Q-Beat Band dengan keterlibatan 
para personilnya dalam manejemen menjadikan kurang 
profesionalnya semua pihak dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab. Disarankan bagi personil Q-Beat Band , tugas 
dan tanggung jawab dalam permainan musik lebih utama, jadi 
agar selalu meningkatkan kualitas bermain dan berusaha 
memberikan penampilan terbaik. Bagi mahasiswa Sendratasik, 
manajemen dalam sebuah band sangat berpengaruh besar dalam 
mencapai kesuksesan bermusik, dan kafe bisa dijadikan ajang 
untuk mengekspresikan ilmu yang didapat dan menimba ilmu 
dilapangan sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan. 
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