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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan 

seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke 

tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu 

perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang 

dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan rekreasi. 

 Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 

jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau.Hal tersebut menjadikan Indonesia 

memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pariwisatanya.Luasnya 

sumber daya alam membuat Indonesia memiliki potensi wisata alam.Selain 

itu, dengan luasnya wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan, menjadikan 

Indonesia juga memiliki keberagaman budaya.Beragamnya budaya di 

Indonesia merupakan sebuah potensi untuk dikembangkan menjadi wisata 

budaya. Selain dua jenis wisata tersebut, masih terdapat pula jenis wisata yang 

lain yaitu wisata minat khusus. Salah satu wisata minat khusus yaitu Meeting, 

Incentive, Convention, Exhibition ( MICE ). Wisata MICE di Indonesia sudah 

cukup banyak.Dengan itu tentu harus disikapi oleh pemerintah dengan terus 

mengembangkan fasilitas yang ada dan terus membuat terobosan baru dalam 

membuat wisata MICE. 
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 Kegiatan industri MICE sebagai industri baru masa kini menunjukan 

bahwa MICE sebagai salah satu sektor dalam bisnis pariwisata, karena 

kegiatan MICE merupakan kegiatan bisnis wisata yang tujuan utama dari para 

delegasi atau peserta kegiatan MICE adalah melakukan perjalanan dan 

menghadiri suatu kegiatan atau event yang berhubungan dengan bisnisnya 

sambil menikmati kegiatan wisata secara bersama-sama. Berikut ini 

merupakan perkembangan bisnis penyelenggara MICE di beberapa negara 

Asia-Pasifik yang terdapat pada tabel 1.1. 

 

TABEL 1.1 

Negara Penyelenggara MICE Internasional Asia-Pasifik 

Tahun 2016 - 2018 

No. Negara 2016 2017 2018 

1 Jepang 410 414 492 

2 Cina 410 376 449 

3 Korea 267 279 273 

4 Australia 211 258 265 

5 Thailand 174 163 193 

6 Taipe 141 141 173 

7 India 143 175 158 

8 Singapore 151 160 145 

9 Malaysia 115 112 134 
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10 Hong Kong 99 119 129 

11 Indonesia 94 89 122 

12 Selandia Baru 67 55 64 

13 Philippines 66 55 64 

14 Vietnam 48 64 57 

  Sumber : International Association Meeting Market ICCA, 2019 

 Tabel 1.1 menunjukan bahwa peringkat tertinggi negara penyelenggara 

MICE pada tahun 2018 yaitu Jepang dengan jumlah pertumbuhan 18,8% 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun negara dengan tingkat 

pertumbuhan paling besar yaitu Taipe dengan kenaikan sebesar 22,6%. Selain 

itu terdapat penurunan penyelenggaraan MICE yang paling besar adalah India 

dengan penurunan sebesar 9,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 

sedangkan Indonesia berada pada peringkat ke-11 mengalami pertumbuhan 

yang baik dengan pertumbuhan sebesar 37% dengan jumlah event MICE 

internasional yang terselenggara sebanyak 122 event Bisnis MICE. 

 Pemerintah Indonesia saat ini mulai membenahi beberapa kota destinasi 

event MICE, beberapa tempat tersebut telah dilengkapi fasilitas lengkap serta 

infrastruktur yang menunjang bagi penyelenggaraan event MICE. Indonesia 

memiliki 10 destinasi MICE yang diunggulkan yaitu Jakarta, Yogyakarta, 

Surabaya, Bali, Medan, Bukit Tinggi-Padang, Makassar, Solo, Batam dan 

Manado. Dengan ini pemerintah sedang berusaha untuk menjadikan semua 

daerah yang ada di Indonesia menjadi wisata MICE, berikut event MICE yang 

diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2019, 
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TABEL 1.2 

Daftar Event MICE di Indonesia pada tahun 2019 

No Tanggal Event 

 

1 

2. 

3. 

Februari 2019 

5-19 Februari 

14-18 Februari 

20 Februari 

 

Cap Go Meh, Kalimantan Barat. 

Festival Pulau Penyengat, Kepulauan Riau 

Pesona Bau Nyale, Nusa Tenggara Barat 

 

4. 

5.  

6. 

7. 

8. 

 

9. 

Maret 2019 

1-3 Maret 

7 Maret 

24-31 Maret 

24-31 Maret 

24 Maret- 5 April 

 

29-31 Maret 

 

Java Jazz, DKI Jakarta 

Horas Samosir Fiesta, Sumatera Utara 

Bali Spirit Festival, Bali 

Exciting Bantten on Seba Baduy, Banten 

Bangka Culture Wave, Kepulauan Bangka 

Belitung 

Tour de bintan, Kepulauan Riau 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

April 2019 

1-10 April 

11-14 April 

15-20 April 

20-21 April 

26-28 April 

 

Festival Teluk Tomini, Sulawesi Tengah 

Majapahit Travel Fair, Jawa Timur 

Krui World Surfing League, Lampung 

Gebyar Pesona Budaya Garut, Jawa Timur 

Ziarah Kubro, Sumatera Selatan 

 Mei 2019  
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15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

19. 

 

2-5 Mei 

 

10-28 Mei 

 

18-24 Mei 

 

19 Mei 

20-5 Juni 

 

The 20th Majapahit Internatinal Travel Fair, 

Jawa Timur 

Pesona Khazanah Ramadhan, Nusa Tenggara 

Barat 

Festival Budaya Isen Mulang, Kalimantan 

Tengah 

Asia Afrika Festival, Jawa Barat 

Festival Parade Pesona Kebangsaan, Nusa 

Tenggara Timur 

 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

24. 

25. 

26. 

Juni 2019 

15 Juni - 13 Juli 

7-9 Juni 

16 Juni 

16-23 Juni 

 

17-19 Juni 

24-29 Juni 

28-30 Juni 

 

Pesta Kesenian Bali, Bali 

Bintan Triathion, Kepulauan Riau 

Jakarnaval, DKI Jakarta 

Festival Sriwijaya XXVIII 2019, Sumatera 

Selatan 

Yadnya Kasada Bromo, Jawa Timuf 

Festival Teluk Jailolo, Maluku Utara 

Festival Bakar Tongkang, Riau 

 

27. 

28. 

29. 

30. 

Juli 2019 

1-6 Juli 

5-7 Juli 

5-8 Juli 

5-12 Juli 

 

Festival Biak Munara Wampasi, Papua 

Aceh Culinary Festival, Aceh 

Toraja International Festival, Sulawesi Selatan 

Festival Parade 1001 Kuda Sandelwood dan 
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31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

17 Juli 

18-22 Juli 

20 Juli 

20 Juli 

25-28 Juli 

 

25 Juli-25 Agustus 

26-28 Juli 

26-29 Juli 

27 Juli-3 Agustus 

28 Juli 

30 Juli- 3 Agustus 

Festival Babukung, Kalimantan Tengah 

Festival Bumi Rafflesia, Bengkulu 

Mizan Al Sufi, Jawa Timur 

Tanah Lot Arts Festival, Bali 

Tobali City on Fire Sesi 4, Kepulauan Bangka 

Belitung 

ARTJOG, D.I Yogyakarta 

Solo Batik Carnival, Jawa Tengah 

Festival Pesona Bunaken, Sulawesi Utara 

Festival Cisadane, Banten 

Banyuwangi Ethno Carnival, Jawa Timur 

Jember Fashion Carnival, Jawa Timur 

 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

 

48. 

 

49. 

Agustus 2019 

2-4 Agustus 

2-6 Agustus 

3-4 Agustus 

4-5 Agustus 

7-10 Agustus 

7-12 Agustus 

 

7-13 Agustus 

 

7-13 Agustus 

 

Dieng Culture Festival, Jawa Tengah 

Buleleng Festival, Bali 

Festival Cheng Ho, Jawa Timur 

Festival Morotai, Maluku Utara 

Festuval Budaya Lembah Baliem, Papua 

Tomohon International Flower Festival, 

Sulawesi Utara 

Polewali Mandar International Folk & Art 

Festival, Sulawesi Barat 

Festival Sandeq Race 2019, Sulawesi Barat 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

7 
 

 TUGAS AKHIR PEMASARAN EVENT MUSIK…. SETYA DEWI AMANAH 
 

50. 

 

51. 

 

52. 

53. 

 

54. 

55. 

56. 

57. 

 

58. 

 

8 Agustus- 8 

September 

9-11 Agustus 

 

18 Agustus 

18 Agustus 

 

18-20 Agustus 

23-25 Agustus 

21-25 Agustus 

23-25 Agustus 

 

26-31 Agustus 

 

Jakarta Food & Fashion Festival, DKI Jakarta 

 

Pasa Harau Art & Culture Festival 2019, 

Sumatera Barat 

Saman Gayo Alas Festival, Aceh 

Karnaval Kemerdekaan/Grand Karnaval 

Indnesia, DKI Jakarta 

Festival Teluk Ambon, Maluku 

Lampung Krakatau Festival, Lampung 

Sanur Village Festival, Bali 

Festival Budaya Wisata Pasar Terapung, 

Kalimantan Selatan 

Pesona Festival Danau Tektonik Poso, 

Sulawesi Tengah 

 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65.  

66. 

SEPTEMBER 2019 

1-10 September 

4-8 September 

5-7 September 

5-10 September 

6-8 September 

9-16 September 

9-16 September 

12-15 September 

 

Festival Tabut, Bengkulu 

F8 Makassar 2019, Sulawesi Selatan 

Solo International Performing Art Jawa 

Tengah 

Festival Bahari Kepri, Kepulauan Riau 

Festival Wisata Loksado, Kalimantan Selatan 

Festival Payung Indonesia, Jawa Tengah 

Festival Moyo, Nusa Tenggara Barat 
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67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

 

72. 

73. 

 

74. 

75. 

76. 

77 

 

78. 

13-15 September 

15 September 

15 September 

17-22 September 

21-22 September 

 

21-25 September 

21-29 September 

 

22-25 September 

23-26 September 

27-29 September 

27 September- 27 

Oktobwe 

28-29 September 

Festival Pinisi, Sulawesi Selatan 

Tour de Linggar Jati, Jawa Barat 

Malang Flower Carnival, Jawa Timur 

Ciletuh Geopark Festival, Jawa Barat 

Tour de Slak, Riau 

Jogja International Street Perfomance, D.I 

Yogyakarta 

Festival Pesona Danau Limboto, Gorontalo 

Erau Adat Kutai & 7th International Folk Art 

Festival, Kalimantan Timur 

Festival Batanghari, Jambi 

Tour de Ijen, Jawa Timur 

Festival Tanjung Lesung Banten 

Wonderful Indonesia Culinary and Shopping 

Festival, DKI Jakarta 

Musik Alam 2019, Kalimantan Utara 

 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

OKTOBER 2019 

1-6 Oktober 

6 Oktober 

6-7 Oktober 

6-10 Oktober 

7-11 Oktober 

12 Oktober 

 

Festival Likurai Timor, Nusa Tenggara Timur 

Festival Karnaval Karawo, Gorontalo 

Aceh International Diving Festival, Aceh 

Festival Pesona Selat Lembeh, Sulawesi Utara 

Festival Seni Budaya, Papua Barat 

Gandrung Sewu, Jawa Timur 
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85. 

 

86. 

87. 

89. 

90. 

91. 

92. 

92. 

94. 

95. 

96. 

12-17 Oktober 

 

18-21 Oktober 

19-21 Oktober 

19-25 Oktober 

23-25 Oktober 

23-27 Oktober 

23-28 Oktober 

25-27 Oktober 

3-7 Oktober 

27 Oktober 

27-29 Oktober 

Festival Keraton Kesultanan Buton, Sulawesi 

Tenggara 

Festival Pesona Bahari Raja Ampat, Papaua 

IronMan 70.3 Bintan, Kepulauan Riau 

Jakarta Fashion Week, DKI Jakarta 

Festival Danau Sentarum, Kalimantan Barat 

Ubud Writers and Readers Festival, Bali 

Festival Takabonerate, Sulawesi Selatan 

Pesona Nusa Dua Fiesta 2019, Bali 

Festival Kerinci 2019, Jambi 

Jakarta Marathon, DKI Jakarta 

Festival Pulo Dua, Sulawesi Tengah 

 

97. 

98. 

99. 

100. 

101 

102. 

103. 

104. 

105 

NOVEMBER 

1-3 November 

2-10 November 

10-15 November 

11-13 November 

11-14 November 

15-19 November 

16-17 November 

16-20 November 

17 November 

 

Festival Mahakam, Kalimantan Timur 

Tour de Singkarak, Sumatera Barat 

Festival Bekudo Bono, Riau 

Wakatobi Wave 2019, Sulawesi Tenggara 

Pesta Rakyat Banda, Maluku 

Festival Tanjung Klayang, Bangka Belitung 

Jogja International Heriage Walk, DIY 

Festival Yaáhowu, Sumatera Utara 

Borobudur Marathon, Jawa Tengah 

 DESEMBER  
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106. 

107. 

 

108. 

 

109. 

110. 

111. 

1-31 Desember 

4-7 Desember 

 

7-8 Desember 

 

9-12 Desember 

13-16 Desember 

28 Desember 

Iraw Tengkayu, Kalimanan Utara 

Festival Pesona Budaya Minangkabau, 

Sumatera Barat 

Batam International Culture Carnival, 

Kepulauan Riau 

Festival Danau Toba, Sumatera Utara 

Pemuteran Bay Festival, Bali 

Festival Budaya Cirebon, Jawa Barat 

Sumber: 100 Calender of Events 2019 

 Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan jumlah penyelenggara 

event MICE terbanyak di Indonesia. Pelaku yang terlibat dalam industri MICE 

meliputi perusahaan dan asosiasi, pemerintah kota Yogyakarta, peserta event 

dan supplier penyelenggara event MICE. Kekuatan Yogyakarta dikenal 

sebagai kota budaya. Dapat dikatakan sebagai kota budaya karena banyak 

destinasi wisata di Yogyakarta yang menawarkan wisata budaya. Pada tahun 

2017, wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta 

mencapai angka 5.347.303 pengunjung (Badan Pusat Statistik DIY, 2018 : 

307). Banyaknya jumlah wisatawan yang mengunjungi Yogyakarta serta 

beragamnya budaya jawa yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata dapat 

dijadikan salah satu alasan Yogyakarta menjadi destinasi wisata MICE yang 

diunggulkan oleh pemerintah Indonesia. Selain Yogyakarta di Jawa Timur 

juga memiliki potensi menjadi tempat wisata MICE, selain Surabaya, kota 

Malang juga dapat menjadi wisata MICE dapat dikatakan demikian melihat 
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banyaknya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang 

berkunjung di kota Malang, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung 

di kota Malang pada tahun 2017 sebanyak 11.970 pengunjung (Badan Pusat 

Statistik Malang, 2018: 297) , sedangkan jumlah wisatawan domestik yang 

berkunjung di kota Malang pada tahun 2017 sebanyak 4.335.975 pengunjung 

(Badan Pusat Statistik Malang, 2018:298). 

 Event merupakan bagian penting sebagai pendongkrak pariwisata, dan 

event selalu ada pada tiap perkembangan dan rencana pemasaran pariwisata 

dari tiap daerah termasuk kota Malang. Berbagai macam bentuk event yang di 

selenggarakan di kota Malang untuk menarik wisatawan mancanegara maupun 

domestik mulai dari Malang Tempo Doloe, Festival Anggrek, Malang Flower 

Carnival, Malang Festival Art Work dan Tourism Visit and Digital Meeting, 

Malang City Expo dan masih banyak lainnya.Salah satu dari pariwisata event 

yang ada di Malang selanjutnya adalah festival musik yaitu event Folk Music 

Festival dan Romantic Tunes Malang. 

 Musik seringkali digunakan sebagai sarana untuk berlibur.Mendengarkan 

musik juga merupakan bentuk wisata, bahkan dalam bentuk yang paling 

penting yaitu melepaskan diri dari berpikir berat. Bahkan, dalam satu titik 

paling ekstrim, musik dapat dianggap sama sakralnya dengan agama. Musik 

bukanlah hal baru pada saat ini. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat di 

seluruh dunia yang menyukai musik, bahkan bekerja pada bidang ini.Musik 

dapat dikelompokan dalam tiga ranah besar yaitu Musik Seni, Musik Populer, 

Musik  tradisional. Dari ke tiga ranah besar itu, Musik Populer merupakan 
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jenis-jenis musik yang saat ini digemari oleh masyarakat awam. Musik jenis 

ini merupakan musik yang sesuai dengan keadaan zaman saat ini, sehingga 

sesuai di telinga kebanyakan orang. Genre musik ini dapat ditemui di hampir 

seluruh belahan dunia oleh karena sifat musiknya yang hampir bisa diterima 

semua orang.Industri musik di Indonesia saat ini telah berkembang sangat 

pesat, bermulai dari berkembangnya berbagai genre atau aliran musik, hingga 

lahirnya banyak musisi, baik grup maupun perorangan (solo). Perkembangan 

ini membuat industri musik menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan 

dan menjanjikan, tidak hanya bagi para musisi tetapi juga bagi para 

penyelenggara event musik. 

 Berdasarkan fakta bahwa penyelenggara event musik merupakan salah 

satu penyumbang keuntungan terbesar dalam industri musik, tidak sedikit 

pelaku bisnis industri musik yang melirik peluang menjadi promotor atau 

penyelenggara event musik.Industri musik sendiri dapat berdampingan dengan 

industri pariwisata, karena industri pariwisata sendiri memiliki sifat yang 

flexible. Tidak jarang sebuah pemerintah kota atau negara mempromosikan 

kota atau negaranya melalui event musik dan dapat menarik masyarakat dari 

luar daerah untuk berkunjung ke daerahnya, terutama melalui event musik 

yang sudah jelas memiliki banyak peminat. Event musik yang berhasil dan 

berkesinambungan jelas akan meningkatkan jumlah kunjungan, dan jika 

terjadi secara berkelanjutan akan membawa pengaruh positif terhadap 

perekonomian suatu daerah dan masyarakat sekitar, terutama yang berkaitan 
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dengan lapangan kerja. Event musik menghadirkan banyak penonton dari latar 

belakang baik usia, pendidikan, ataupun pekerjaan yang berbeda. 

 Dari berbagai macam konser musik serta banyaknya penyelenggara event 

musik, Secrecreative sebagai salah satu Event Organizer yang fokus 

mengerjakan event musik, event yang dilahirkan oleh Secrecreative yaitu 

event musik yang bertajuk Romantic Tunes. Romantic Tunes diselenggarakan 

sejak tahun 2014 di Yogyakarta tepatnya di GOR Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan bintang tamu tetap yaitu Sheila On 7, Romantic Tunes 

diadakan setiap tahun dan menjadi event musik yang ditunggu-tunggu oleh 

banyak orang. Setiap tahunnya Romantic Tunes memiliki nuansa dan tema 

yang berbeda. 

TABEL 1.3 

Jumlah Penonton Romantic Tunes Yogyakarta 

Tahun Jumlah Penonton 

2017 4560 

2018 6404 

Sumber: Data dari hasil observasi pada tanggal 19 Oktober 2019 

 Banyaknya pengunjung yang menghadiri Romantic Tunes, dapat membuat 

Romantic Tunes menjadi objek wisata bagi turis domestik. Tidak menutup 

kemungkinan penggemar Sheila On 7 dari luar kota Yogyakarta datang dan 

menyaksikan Romantic Tunes. Romantic Tunes juga telah menjadi acara khas 

bagi para pecinta Sheila On 7, karena setiap tahunnya acara ini selalu 

mengalami peningkatan pengunjung dapat dilihat dari penjualan tiket 
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Romantic Tunes yang meningkat setiap tahunnya. Melihat antusias 

masyarakat luar kota Yogyakarta terhadap event musik Romantic Tunes untuk 

pertamakalinya Romantic Tunes diadakan di luar kota Yogyakarta yaitu di 

kota Malang. Romantic Tunes merupakan event yang sukses menarik banyak 

audience, hal ini tidak lepas dari proses pemasaran yang dilakukan oleh event 

organizer dalam menentukan segmentasi, targeting, dan positioning. 

 Segmentasi diperlukan supaya dalam membuat sebuah event yang menarik 

dengan mengerti dengan benar tujuan dan market insight. Tujuan dari event 

harus tercantum, tertulis dan dimengerti dengan benar oleh semua pihak yang 

terkait, dari awal penyelenggara harus menegaskan tujuan event dan 

konsekuensinya. Dengan ini sebagai event organizer harus mengetahui latar 

belakang dari target pasar yang dituju dan dapat dibagi dari sisi geografis, 

demografis, psikografis, atau lebih sederhananya harus mengetahui apa yang 

menjadi needs, wants, expectation. Targeting diperlukan untuk membidik 

target audience untuk datang ke event Romantic Tunes. Sheila On 7 sebagai 

bintang tamu tetap diharapkan dapat memperkuat positioning dalam 

mempromosikan event musik Romantic Tunes 

 Berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh peneliti, maka dari itu 

peneliti ingin mengetahui bagaimana Segmentasi, Targeting, Positioning yang 

dilakukan Secrecreative sebagai event organizer terhadap event Romantic 

Tunes yang diadakan di Malang. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

 Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Secrecreative menentukan segmentasi targeting positioning 

dalam event Romantic TunesMalang ? 

2. Apasaja kendala dalam menentukan segmentasi targeting positioning 

dalam event Romantic TunesMalang ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui proses penentuan segmentasi event 

Romantic Tunes Malang 

2. Untuk mengetahui proses pemasaran event Romantic Tunes 

Malang 

3. Untuk mengetahui kendala yang dialami saat menentukan 

segmentasi pasar dalam event Romantic Tunes Malang 

 1.3.2 Manfaat Penelitian 

  1.3.2.1 Manfaat Bagi Peneliti 

 1.  Menambah wawasan dan pengalaman untuk membantu  

  jalannya penelitian di lapangan dan Tugas Akhir 

 2.  Mengetahui detail kinerja event organizer dalam   

  mengkoordinir event Romantic Tunes Malang 

3.  Penulis dapat berperan aktif dan terjun langsung dalam 

 membantu event Romantic Tunes Malang 
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4.  Sebagai suatu lapangan kerja baru yang menjanjikan di 

 masa yang akandatang 

  1.3.2.2 Manfaat Bagi Pembaca 

 1.  Dapat menjadi referensi pembaca mengenai segmentasi  

  pasar event organizer 

 2.  Dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai  

  penangan event musik 

 3.  Dapat menjadi masukan pembaca apabila terdapat   

  penelitian yang lebih lanjut 

  1.3.2.3 Manfaat Bagi Event Organizer 

 1.  Sebagai bahan pertimbangan dan pengetahuan untuk dapat  

  meningkatkan mutu, kualitas, dan kuantitas dari event 

  Romantic Tunes Malang 

  1.3.2.4 Manfaat bagi D3 Kepariwisataan/Bina Wisata   

   Universitas Airlangga 

 1.  Menambah informasi dan acuan untuk membuat tulisan  

  yang lebih baik lagi 

 2.  Menerapkan ilmu pariwisata selama perkuliahan 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

 Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka akan 

disajikan dalam bentuk bagan kerangka pemikiran seperti dibawah ini : 
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BAGAN 1.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemasaran Event 

 Menurut William J. Stanton dalam buku Swastha dan Irawan (2001:5) 

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Persaingan ketat di dunia bisnis 

SECRECREATIVE 

EVENT MUSIK ROMANTIC TUNES 

MALANG 

PEMASARAN ROMANTIC TUNES 

MALANG 

SEGMENTASI TARGETING POSITIONING 

MENDATANGKAN 

BANYAK PENGUNJUNG 

GEOGRAFIS KOTA USIA DEMOGRAFIS FESTIVAL MUSIK 
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merupakan fenomena global yang melanda hampir seluruh negara-negara maju 

dan berkembang. Berbagai event organizer berskala regional, nasional, 

internasional bermunculan mewarnai dinamika perekonomian suatu negara. 

Dalam konteks persaingan tersebut, masing-masing event organizer berupaya 

maksimal mengimplementasikan konsep pemasaran dalam rangka meningkatkan 

penjualan produk serta mempertahankan brand image dan pangsa pasarnya. 

Konsep pemasaran menurut Swastha dan Irawan (2001:10) adalah sebuah falsafah 

bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat 

ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

 Event marketing adalah sebuah bentuk promosi merek yang mengingat 

suatu merek dengan kegiatan kebudayaan, sosial, olahraga, atau tipe kegiatan 

lainnya yang mengandung tingkat keterkaitan publik yang tinggi ( Shimp 2000).  

 Salah satu determinan penting bagi event organizer dalam meningkatkan 

dan mempertahankan pasar adalah dengan menyelenggarakan kegiatan promosi. 

Banyak event organizer yang telah melaksanakan kegiatan promosi dengan 

menerapkan berbagai metode dan strategi pemasaran di dalamnya. Untuk 

memasarkan produk, event organizer diperlukan konsep pemasaran, ide untuk 

mengidentifikasikan kebutuhan konsumen sebelum memproduksi sesuatu yang 

dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Konsep pemasaran diaplikasikan untuk 

menafsir jumlah permintaan, meningkatkan permintaan, dan melayaninya. Konsep 

pemasaran harus berorientasi pada kebutuhan konsumen.Misalnya, menawarkan 

event musik untuk para penikmat musik. Karena itu, sebelum memproduksi suatu 

event musik, event organizer harus mengetahui dimanakah atau siapakah orang-
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orang yang menyukai genre musik tertentu, yang akan ditawarkan suatu event 

musik. Selain berorientasi pada kebutuhan konsumen, konsep pemasaran 

berorientasi pada pencapaian laba yang ditargetkan. Selain menyediakan apa yang 

dibutuhkan oleh konsumen, suatu event organizer juga harus memperhatikan 

kualitas sebagai salah satu komponen produk yang menjadi faktor penting dalam 

persaingan. Untuk memenuhi persyaratan kualitas yang sesuai, suatu event 

organizer harus memperhatikan suara konsumen.  

 Indikasi terbaik tentang kualitas adalah kepuasan konsumen. Dalam 

lingkungan pemasaran indikasi kepuasan konsumen dapat diidentifikasi melalui 

pembelian ulang suatu prroduk. Suatu event organizer harus mengetahui bahwa 

kepuasan ditentukan oleh sejauh mana produk yang dijualnya memberikan 

manfaat optimal kepada konsumen. Setiap kegiatan yang dilaksanakan event 

organizer relatif berhasil mencapai tujuan klien atau perusahaan dalam kegiatan 

promosi pemasaran. Indikator keberhasilan tersebut dapat diamati dalam konteks 

pencapaian target pemasaran suatu perusahaan maupun secara eksplit dilihat dari 

antusias masyarakat untuk menghadiri prosesi event di beberapa tempat, baik 

yang dilaksanakan secara outdoor maupun indoor.  

Segmentasi 

 Untuk mempertahankan posisinya dalam suatu pasar, sebuah event 

organizer dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pasar. Namun, kondisi 

pasar yang luas membuat event organizer harus mengelompokkan pasar agar 

mengetahui apa yang pasar butuhkan. Disinilah segmentasi berperan penting 

dalam sebuah event organizer. 
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 Kotler (2000:372) mengungkapkan bahwa pasar terdiri dari para pembeli, 

dan setiap pembeli berbeda dalam satu atau banyak hal. perbedaan itu dapat 

berupa keinginan, sumber daya, lokasi, perilaku maupun praktek-praktek 

membelinya. Sedangkan menurut Assauri (2009:144), segmentasi pasar adalah 

suatu cara untuk membedakan pasar menurut golongan pembeli, kebutuhan 

pemakai, motif, perilaku dan kebiasaan pembelian, cara penggunaan produk dan 

tujuan pembelian produk tersebut. Secara garis besar, segmentasi pasar adalah 

kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam 

satuan-satuan pasar (segmentasi pasar) yang bersifat homogen. Swasha dan 

Irawan (2001:89)  

 Dari penjelasan tersebut segmentasi pasar merupakan konsep pokok yang 

mendasari strategi pemasaran dan alokasi sumber daya yang harus dilakukan 

dalam rangka merealisasikan program pemasaran. Dengan segmentasi pasar, 

sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara maksimal unntuk dapat 

menghasilkan produk yang dapat memenuhi permintaan pasar, dapat 

mengalokasikannya kepada potensial yang paling menguntungkan, dan dapat ikut 

bersaing dengan segmen pasar tertentu, serta dapat membantu menentukan cara-

cara promosi yang efektif. 

 Konsumen dapat disegmentasikan berdasarkan keinginan, sumberdaya, 

lokasi,  sikap dalam membeli dan praktik pembelian. Melalui hal ini dapat 

digunakan menentukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar ialah proses 

pemilihan pasar menjadikan kelompok-kelompok pasar yang terdiri dari orang-
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orang yang relatif membutuhkan produk yang sama. Segmentasi sendiri memiliki 

peranan penting bagi sebuah event organizer. 

 Agar proses segmentasi pasar dapat berjalan dengan efektif dan 

bermanfaat bagi event organizer, maka segmentasi pasar harus memenuhi kriteria 

dan syarat sebagai berikut  (Kotler , 2008) : 

1. Terukur, ukuran, daya beli, dan karakteristik  segmen dapat diukur. 

2. Substansial, Segmen cukup besar dan menguntungkan untuk 

dilayani.Sebuah segmen harus menjadi kelompok homogen terbesar yang 

layak dikejar dengan program pemasaran yang disesuaikan. 

3. Dapat diakses, segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. 

4. Dapat didiferensiasi, segmen dapat dibedakan secara konseptual dan 

mempunyai respons yang berbeda terhadap elemen dan program bauran 

pemasaran yang berbeda. 

5. Dapat ditindaklanjuti, program yang efektif dapat diformulasikan untuk 

menarik dan melayani segmen. 

Proses Segmentasi 

 Analisis segmentasi pasar merupakan upaya mengelompokan konsumen 

potensial ke dalam kelompok-kelompok pasar khusus yang memiliki kesamaan 

respon terhadap variabel pasar. Proses segmentasi pasar terdiri dari beberapa 

langkah berikut ini : 

 Proses segmentasi dapat digambarkan dengan bagan berikut ini  
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Bagan 1.2 

Proses Segmentasi 

 

 

 

 Proses   

Segmentasi  

Pasar   

 

 

 

 

Positioning  

 

Bauran   

Pemasaran  

 

Dengan cara tersebut, event organizer mampu menyediakan produk dan bauran 

pemasaran yang lebih sesuai untuk bagian yang relatif homogen dari pasar  

keseluruhan. Oleh karena itu, segmentasi pasar dapat menghasilkan kesesuaian 

yang lebih baik antara apa yang ditawarkan dan apa yang diharapkan pasar. 

 

 

Penentuan Pasar 

Identifikasi alternatif-alternatif 

basis untuk segmentasi 

Memilih basis terbaik untuk 

segmentasi  

Mengidentifikasi dan memilih 

segmen pasar 

Mengembangkan positioning bagi 

pasar sasaran 

Menyusun bauran pemasaran untuk 

setiap pasar sasaran 
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Dasar Menentukan Segmentasi Pasar 

 Dasar dalam menentukan segmen pasar perusahaan harus memperhatikan 

variabel yang akan digunakan. Variabel segmentasi konsumen pasar terbagi 

menjadi empat kelompok. Dalam event organizer, produk media tersebut adalah 

sebuah event  dan konsumen biasa disebut dengan pengunjung. Maka event 

organizer juga harus menentukan segmentasi pasar event mereka, yang disebut 

dengan segmentasi pengunjung. Dengan melakukan segmentasi pengunjung, 

maka akan membantu event tersebut untuk  menyediakan event yang sesuai. 

Variabel yang digunakan dalam menentukan segmentasi pengunjung juga sama 

dengan yang digunakan pada segmentasi pasar konsumen. Segmentasi pasar 

konsumen menurut Sofjan Assauri (2009: 155) disasarkan pada variabel yang 

meliputi : 

1. Segmentasi Geografis 

Pada segmentasi geografi dilakukan  dengan mengelompokan konsumen 

menjadi bagian pasar menurut skala wilayah atau letak geografis. 

2. Segmentasi Demografis 

Segmentasi demografis dilakukan dengan mengelompokkan konsumen 

menjadi bagian pasar menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, 

pendapatan, agama. 

3. Segmentasi Psikografis 

 Segmentasi psikografis pengelompokan didasarkan pada karakteristik 

 setiap konsumen, seperti motivasi, kepribadian, minat dan gaya hidup.  
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4. Segmentasi Tingkah Laku 

Dalam segmentasi tingkah laku pasar diklasifikasi dalam kelompok-

kelompok menurut tingkat pengetahuan, sikap, penggunaan atau 

tanggappannya terhadap suatu produk tertentu. 

 Dengan menentukan segmentasi pasar membantu event organizer 

menentukan target pasar yang akan dituju. Event Romantic Tunes menggunakan 

segmentasi geografis, dapat dilihat dari pemilihan tempat pelaksanaan event yang 

berada di kota Malang dan juga menggunakan segmentasi demografis, dapat 

dilihat dari penonton Romantic Tunes yang datang dari berbagai kalangan pelajar 

atau mahasiswa dan sistem penjualan tiket yang terbagi menjadi beberapa kategori 

yaitu tiket tribun dan festival, perbedaan tiket terletak pada harga dan tempat 

menonton. 

Targeting 

 Penentuan produk atau progrram apa yang akan diproduksi dan dipasarkan 

oleh suatu perusahaan tidak didasarkan pada kebutuhan yang akan dipenuhi, tetapi 

juga didasarkan pada kebutuhan kelompok konsumen mana yang akan dipenuhi. 

Hal ini karena kelompok konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan yang 

berbeda-beda, sedangkan kemampuan perusahaan terbatas. Dengan kata lain, 

penentuan batas pasar yang akan dilayani, yang menjadi sasaran pasar perlu 

dilakukan untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas, dalam penggunaan sumber 

daya yang terbatas yang dimiliki perusahaan. 

 Untuk menentukan segmen pasar yang akan dilayani, maka perusahaan 

perlu melakukan targeting atau sasaran pasar (market target). Targeting adalah 
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sekelompok pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang 

menjadi tujuan promosi perusahaan (Kotler dan Armstrong, 2008). Market target 

atau sasaran pasar merupakan suatu kelompok yang agak homogen, kepada siapa 

perusahaan ingin melakukan pendekatan untuk dapat menarik dan membeli 

produk yang dipasarkan (Sofjan Assauri 2009:177). Sedangkan menurut Swastha 

dan Irawan (2001:94) market targeting merupakan keputusan perusahaan 

mengenai pasar manakah yang akan dilayani. 

 Untuk menetapkan sasaran pasar, maka perusahaan perlu melakukan 

segmentasi pasar terlebih dahulu dengan mengidentifikasikan kelompok-

kelompok konsumen atau audiens berdasarkan kebutuhan, sifat, ciri dan 

sebagainya. Setelah dikelompokkan, kemudian perusahaan mengkaji kelompok 

manakah yang berpotensi menghasilkan keuntungan untuk dijadikan sasaran pasar 

dan memutuskan berapa banyak dari segmen pasar tersebut yang akan dilayani. 

Kegiatan ituulah yang disebut targeting. 

 Dalam memilih sasaran pasar yang optimal, ada empat kriteria yang harus 

di penuhi menurut Clancy dan Shulman dalam R. Kasali (2001: 375) keempat 

kriteria itu adalah sebagai berikut: 

 1. Responsif 

 Pasar sasaran harus responsif terhadap produk atau program pemasaran 

 yang dikembangkan.Kalau pasar tidak merespon, tentu harus dicari tahu 

 mengapa hal itu terjadi. 

 2. Potensi Penjualan 
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 Seetiap produk atau program yang akan dipasarkan harus memiliki potensi 

 penjualan yang cukup luas. Semakin besar pasar sasaran, maka semakin 

 besar nilainya.Besarnya bukan hanya ditentukan oleh populasi, tetapi juga 

 daya beli. 

 3. Pertumbuhan memadai 

 Pasar tidak dapat dengan segera bereaksi.Pasar bertambah secara perlahan 

 sampai akhirnya meningkat dengan pesat.Jika pertambahan pasar atau 

 audiens lambat, tentu dipikirkan langkah-langkah agar produk atau 

 program bisa lebih diterima audiens. 

 4. Jangkauan Iklan 

 Pasar atau audiens sasaran dapat dicapai dengan optimal jika pemasang 

 iklan atau media dapat menjangkau sehingga bisa memperkenalkan produk 

 atau programnya. 

 Menurut Tjiptono dan chandra (2012: 154) dalam menentukan keputusan 

mengenai target segmen pasar atau audiens yang dituju dan dilayani, perusahaan 

memiliki lima pola pilihan, yaitu : 

1) Konsentrasi Segmen Tunggal (Single-segment Concentration) 

Perusahaan memilih berkonsentrasi pada segmen 

tertentu.Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan. 

Misalnya keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan, adanya 

peluang pasar dalam segmen yang bersangkutan yang belum 

banyak digarap atau bahkan diabaikan oleh pesaing atau 

perusahaan menganggap segmen tersebut merupakan segmen 
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yang paling tepat sebagai landasan untuk ekspansi ke segmen 

lainnya. Namun, segmen ini tidak bebas resiko, karena jika 

sewaktu-waktu segmen yang dipilih mengalami perubahan 

maka akan sangat berpengaruh dengan pendapatan perusahaan. 

Akibatnya tingkat kompetisi akan sangat intensif dan ujung-

ujungnya keuntungan bisa menurun. 

2) Spesialisasi Selektif (Selective Specialization) 

Perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan 

sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. 

Keunggulan keputusan ini adalah pada penyebaran resiko, 

yaitu apabila terjadi penurunan pada salah satu segmen, maka 

penjualan perusahaan tidak terlalu terpengaruh, karena tetap 

memperoleh pendapatan dari segmen lain. 

3) Spesialisasi Pasar (Market Specialization) 

Dalam spesialisasi pasar, perusahaan memusatkan diri dalam 

upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok 

pelanggan tertentu. 

4) Spesialisasi Produk (Produk Specialization) 

Dalam spesialisasi produk, perusahaan memusatkan diri pada 

pembuatan produk atau program tertentu yang akan dijual 

kepada berbagai segmen pasar. 

5) Pelayanan Penuh (Full Coverage) 
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Dalam strategi ini, perusahaan berusaha melayani semua 

kelompok pelanggan dengan semua produk atau program yang 

mungkin dibutuhkan.Hanya perusahaan besar yang mampu 

menerapkan strategi ini, karena dibutuhkan sumber daya yang 

sangat besar. 

 Dari proses targeting ini, nantinya akan terbentuk target segmen yang akan 

dituju oleh perusahaan. Untuk dapat merebut target segmen yang telah terbentuk 

tersebut, perusahaan mencoba menanamkan persepsi positif mengenai perusahaan 

kepada target segmen tersebut dengan melakukan positioning. 

 Lokasi pelaksanaan Romantic Tunes yang berada di kota Malang 

membuktikan bahwa target yang dituju yaitu pelajar atau mahasiswa yang 

mempunyai kemampuan untuk membeli tiket dan masyarakat kota Malang yang 

sudah memiliki penghasilan dan mampu untuk membeli tiket. 

 

Positioning 

 Setelah mengidentifikasi segmen pasar potensial dan memilih satu atau 

beberapa di antaranya untuk dijadikan pasar atau audiens sasaran, pemasar harus 

menentukan posisi yang ingin diwujudkan.Bicara mengenai positioning tak akan 

valid tanpa menyebut definisi yang diberikan olehh Al-Ries dan Jack Trout, dua 

orang yang dianggap sebagai penemu positioning. 

 Al-Ries dan Jack Trout (dalam Kartajaya, 2007:56) mengatakan, 

"positioning is not what you do to a product, positioning is what you do to the 

mind of the prospect. that is you do position the product in the mind of prospect". 
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Intinya positioning adalah menempatkan produk dan merek kita di benak 

pelanggan.Dengan definisi ini Ries-Trout mengatakan bahwa perang pemasaran 

bukanlah terletak di pasar, tapi di benak konsumen. Perang pemasaran adalah 

perang untuk memperebutkan sejengkal ruang di benak pelanggan. 

 Menurut Swastha dan Irawan (2001:99), product positioning adalah suatu 

strategi manajemen yang menggunakan informasi (dikumpulkan melalui riset dan 

studi segmentasi) untuk menciptakan suatu kesan terhadap produk sesuai dengan 

keinginan pasar yang dituju atau pasarnya. 

 Jadi positioning adalah usaha untuk menemukan suatu celah di benak 

konsumen agar konsumen mempunyai image yang khusus terhadap produk atau 

merk produk atau bahkan terhadap perusahaan. 

 Sekarang masyarakat dilanda over komunikasi, untuk berhasil dalam suatu 

masyarakat yang over komunikasi, perusahaan apa pun sebagiknya mampu 

menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan tidak hanya kekuatan dan 

kelemahan perusahaan sendiri, tetapi juga kekuatan dan kelemahan pesaingnya 

dalam pikiran prospeknya. 

 Positioning yang baik adalah yang mampu mengikat konsumen mengenai 

produk yang ada di pasaran.Positioning pada umumnya digunakan untuk satu 

produk, merk atau event. Tetapi event organizer itu sendiri juga bisa 

mempositioningkan diri. 

 Tujuan positioning menurut Fandy Tjiptono (2008:201) : 

a. Untuk menempatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk 

tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. 
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b. Untuk memosisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal 

pokok kepada para pelanggan. 

c. Untuk mencapai hasil yang diharapkan : 

 1. Pemenuhan sejauh mungkin kebutuhan segmen-segmen pasar  

 yang spesifik. 

  2. Meminimumkan atau membatasi kemungkinan terjadinya  

  perubahan yang mendadak dalam penjualan. 

  3. Menciptakan keyakinan pelanggan terhadap merek-merek yang  

  ditawarkan. 

 Tujuan dilakukannya positioning adalah untuk memposisikan produk, 

merk atau event yang ada di pasar sehingga terpisah dengan produk, merk atau 

event pesaing dan untuk menyampaikan hal tertentu kepada konsumen.Dengan 

tujuan tersebut, maka positioning dapat membantu event organizer untuk 

mencapai tujuannya. 

 Cara penentuan positioning menurut Kotler dan Armstrong (2008:265), 

terdapat beberapa cara penentuan posisi di benak konsumen, antara laiin : 

1. Penentuan Posisi Menurut Atribut 

Ini terjadi bila suatu perusahaan mempromosikan atribut produk yang 

lebih unggul di banding pesaingnya. 

2. Penentuan Posisi Menurut Manfaat 

Dalam pengertian ini produk di posisikan sebagai pemimpin suatu manfaat 

tertentu. 

3. Penentuan Posisi Menurut Penggunaan atau Penerapan 
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 Seperangkat nilai-nilai penggunaan atau penerapan inilah yang digunakan 

 sebagai unsur yang  ditonjolkan. 

4. Penentuan Posisi Menurut Pemakai 

 Ini berarti memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah 

 kelompok pemakai. Dengan kata lain pasae sasaran lebih ditujukan pada 

 satu atau lebih komunitas, baik dalam arti sempit maupun luas. 

5. Penentuan Posisi Menurut Pesaing 

 Disini produk secara keseluruhan menonjolkan merknya secara utuh dan 

 diposisikan lebih baik dari pada pesaing. 

6. Penentuan Posisi Menurut Kategori Produk 

 Disini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. 

7. Penentuan Posisi Menurut Harga 

 Disini produk di posisikan memberikan nilai terbaik untuk harganya. 

 

 Kunci keberhasilan positioning terletak pada kemampuan perusahaan itu 

sendiri. Kemampuan event organizer untuk menciptakan persepsi tentang produk 

atau perusahaa di benak konsumen maupun persepsi para pesaing.hal inilah yang 

membuat positioning menjadi penting untuk dilakukan karena berkaitan langsung 

dengan hasil akhir event organizer, apakah event organizer tersebut berhasil atau 

tidak. 

 Romantic Tunes dikenal sebagai festival musik dengan bintang tamu tetap 

SheilaOn7 yang ada di kota Yogyakarta, hal ini sudah melekat di benak penduduk 

kota Yogyakarta dan luar Yogyakarta yang mengetahui Romantic Tunes. 
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1.5 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2006: 6), 

jenis penelitian tersebut merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif karena, bermaksud untuk melakukan 

observasi dan wawancara kepada subjek penelitian.Sedangkan untuk jenis 

penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif karena penulis ingin 

menggambarkan dan mendeskripsikan secara detail mengenai segmentasi pasar 

yang dilakukan oleh event organizer. 

 1.5.1 Batasan Konsep 

 Batasan konsep merupakan upaya yang diambil peneliti untuk 

memberikan suatu batasan terhadap masalah-masalah yang dijadikan pedoman 

dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang. Agar tujuan 

dan arah dari penelitian ini tidak menyimpang, peneliti melakukan pembatasan 

masalah dalam penelitian yaitu : 

 Segmentasi 

 Menurut Assauri (2009:144), segmentasi pasar adalah suatu cara 

untuk membedakan pasar menurut golongan pembeli, kebutuhan pemakai, 

motif, perilaku dan kebiasaan pembelian, cara penggunaan produk dan 

tujuan pembelian produk tersebut. 
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 Penelitian ini difokuskan pada segmentasi pasar berdasarkan variabel 

 geografis karena lokasi penyelenggaraan event Romantic Tunes yang 

 diadakan di luar kota Yogyakarta yaitu kota Malangselain itu juga 

 difokuskan pada segmentasi pasar berdasarkan variabel demografis 

 menurut usia karena Secre Creative memasarkan event Romantic Tunes 

 kepada mahasiswa. 

 Targeting 

 Targeting adalah sekelompok pembeli yang memiliki kebutuhan atau 

 karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan ( Kotler 

 dan Armstrong, 2008 ) 

 Positioning 

 Positioning adalah segala upaya untuk mendesain produk serta merek agar 

 dapat menempati sebuah posisi yang unik dibenak konsumen ( Kotler, 

 1997 ) 

 Romantic Tunes 

 Romantic Tunes merupakan acara yang telah menjadi agenda rutin 

 tahunan Secre Creative, digelar pertamakali pada tahun 2014 dengan 

 bintang tamu tetap Sheila On 7 yang diadakan di GOR Universitas 

 Yogyakarta, namun untuk pertamakalinya di tahun 2019 diadakan dua kali 

 di kota yang berbeda yaitu Yogyakarta dan Malang.  

 1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi 

 Penentuan lokasi penelitian akan sangat penting dalam memperoleh 

keakuratan akan data yang diambil. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan di 
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kota Yogyakarta dan Malang. Pemilihan kota Yogyakarta sebagai lokasi 

penelitian karena kantor event organizer yaitu Secrecreative yang menangani 

event Romantic Tunes berada di Yogyakarta, kantor Secrecreative terletak di 

Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. 

Pemilihan kota Malang karena event Romantic Tunes yang akan saya teliti 

diselenggarakan di kota Malang tepatnya di Jalan Semarang No. 5 Lowokwaru 

Sumbersari Malang.  

 1.5.3 Teknik Penentuan Informan 

 Informan adalah orang dalam latar penelitian.Informan adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian (Moleong, 2000: 90).Syarat untuk penentuan informan adalah staff 

disebuah divisi marketing dari event organizer tersebut. 

 Menurut Spradley dalam Moleong (2004: 165), informan harus memiliki 

beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau 

medanaktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini 

biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala 

tentang sesuatu yang ditanyakan. 

2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan 

kegiatan yang  menjadi sasaran penelitian. 

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai 

informasi. 
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4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 

dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan 

informasi. 

 Adapun pertimbangan yang digunakan dalam penentuan informan 

penelitian ini  adalah: 

1. Direktur Marketing Secrecreative, karena mengetahui bagaimana 

penentuan dan penempatan pasar untuk event Romantic Tunes. 

 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mengumpulkan informasi serta 

data melalui para informan sebagai representasi dari permasalahan yang diteliti. 

Pengumpulan data dilakukan di kantorSecrecreative selaku event organizer yang 

berada di Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman Regency, Special Region of 

Yogyakarta. Dan pennelitian dilakukan di tempat acara berlangsung yaitu di Jalan 

Semarang No. 5 Lowokwaru Sumbersari Malang.Waktu pelaksanaan penelitian 

dilakukan pada bulan September 2019 sampai dengan oktober 2019.Untuk 

mendapatkan informasi, peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan dari aspek 

bagaimana dan apasaja dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain : 

1. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera atau pengamatan 

langsung. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

a. Observasi non - sistematik : observasi yang dilakukan oleh 

pengamat dengan tidak menggunakan istrumen pengamatan. 
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b. Observasi sistematik : observasi yang dilakukan oleh pengamat 

dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan. 

 Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-

sistematik yaitu melakukan pengamatan untuk mengetahui bagaimana event 

organizer merencanakan dan melaksanakan event Romantic Tunes. 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu 

dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaann dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2006:169). Peneliti akan menggunakan wawancara 

terbuka karena subjek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui 

maksud dan tujuan dari peneliti. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan 

mengenai masalah yang diteliti dan pendapat maupun tambahan dari mereka yang 

berhubungan dengan permasalahan.Pertanyaan yang peneliti tanyakan dibuat 

berdasarkan permasalahan yang diteliti berdasarkan pengembangan dari observasi 

yang dilakukan peneliti. 

3. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatam, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Dokumen dalam 

penelitian ini adalah data jumlah pengunjung Romantic Tunes. 
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 1.5.5 Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data bertujuan untuk 

menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara terinci 

(Moleong, 2006: 288). Penelitian ini menggunakan analisis data berdasarkan 

model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis 

pada model ini terdiri atas empat komponen yang saling berinteraksi, yaitu : 

pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyon, 

2007: 246). 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikemukakan sistematika analisis 

data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan data melalui teknik 

wawancara dan dokumentasi.Penelitis melakukan wawancara narasumber 

dan informan.Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada narasumber dan informan yang telah ditentukan.Selain 

wawancara penulis mengumpulkan data berupa dokumen dalam penelitian 

ini. 

2. Reduksi Data 

Setelah data selesai dikumpulkan, maka data-data tersebut di pilah atau 

seleksi  sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian 

ini.Data yang  kurang sesuai tidak digunakan sehingga mempermudah 

peneliti untuk menyajikan datanya. 
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3. Penyajian Data 

Dalam penyajian data, maka data yang diperoleh dideskripsikan sesuai 

dengan apayang terjadi di lapangan. Penulis menyajikan data secara runtut 

dengan kalimat-kalimat sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini.Data yang di dapat tersebut kemudian di sinkronkan 

kesesuaiannya dengan teori yang ada apakah sesuai atau tidak. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan.Setelah penyajian data selesai 

maka peneliti membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian 

ini.Kesimpulan dibuat dengan singkat dan jelas sehingga kesimpulan-

kesimpulan penting mudah ditangkap oleh pembaca. 

 

 

 

  


