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ABSTRAKSI 


Surabaya adalah kota kedua terbesar dan yang menjadi kota metropolitan 
setelah Jakarta, menyebabkan masyarakat Surabaya dari aktivitasnya sehari-hari 
dalam kehidupan yang melelahkan dan monoton yang membuat mereka merasa 
jenuh dan membutuhkan suasana yang bisa melepaskan kepenatan pikiran untuk 
sementara waktu dengan pergi ke tempat tujuan wisata. 

Hal ini dimengerti oleh para pengusaha yang' bergerak dalam bidang 
entertaintment seperti halnya Pub, Diskotik, Cafe, Karaoke, dari mengemas acara 
untuk menarik pengunjung. 

Fokus penelitian adalah untuk mengetahui mengenai earn mengelola 
atraksi live musik untuk meningkatkan pengunjung yang digunakan Spinx Pub 
dalarn menyajikan dengan mengemas live musik ke dalarn acara / event khusus 
yang diselenggarakannya agar memperoleh kesan dan kepuasan dari pengunjung. 
Selain itu kerja sarna / koordinasi tim management dengan pihak band dalam 
mengelola acara live musik sangat diperlukan dan terjalin dengan baik agar 
mencapai hasil yang memuaskan baik dari pihak Spinx maupun pengunjung dan 
dikerjakan secara profesional agar marnpu mengantisipasi segala kendala-kendala 
yang ada. 

Penelitian yang berlokasi di Spinx Pub & D ini diarnbil oleh penults 
dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang 
dimaksudkan untuk mengumpulkan info mengenai status gejala yang ada dimana 
keadaan gejala menurut apa adanya. 

Penyajian data yang akan dikemukakan tentang mengelola atraksi live 
musik yang digunakan Spinx dengan membuat dalarn kemasan acara-acara atau 
event khusus yang menarik dengan tujuan memperoleh dan mempertahankan 
hubungan baik dengan pengunjung / tamu melalui perhatian khusus pada tamu 
dengan selalu memberikan sajian atau suguhan yang menarik dan berkualitas, 
dimana hal ini sangat disukaioleh pengunjung karena merasa memperoleh kesan 
yang baik dan kepuasan dengan apa yang mereka dapatkan di tempat tersebut. 

Selain itu mengadakan acara-acara yang lain daripada yang lain untuk 
menarik wisatawan lokal maupun mancanegara agar mengunjungi tempatnya. 
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