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ABSTRAK 
Perkembangan industri musik Indonesia selama sepuluh tahun terakhir 
berlangsung dengan pesat. Munculnya grup musik dan penyanyi baru dengan 
bermacam genre serta konsep yang menarik, menambah gairah industri musik 
saat ini. Kemudahan akses masuk melalui dukungan berbagai pihak seperti 
radio, menjamurnya program musik diberbagai stasiun televisi hingga berbagai 
event pencarian bakat memudahkan tokoh-tokoh baru dunia musik tersebut 
dalam merebut perhatian masyarakat. Dengan persaingan yang marak tersebut, 
perusahaan rekaman dan manajemen artis kini mendapat tantangan yang lebih 
besar untuk mampu bertahan dan unggul dalam persaingan. Slank merupakan 
salah satu grup musik yang telah menunjukkan eksistensinya selama 27 tahun di 
industri musik Indonesia. Eksistensi tersebut tidak hanya ditunjukkan dalam 
tingkat penjualan album yang mengesankan, konser yang selalu dibanjiri 
kehadiran penggemar namun juga dengan kehadiran kelompok penggemar 
fanatik mereka yang disebut Slankers. Penelitian ini menggunakan teknik in-
depth interview. Metode ini dipilih untuk mendapatkan insight dari para 
responden mengenai proses terbentuknya ikatan emosional (emotional bond) 
antara penggemar dengan grup musik Slank serta loyalitas mereka terhadap 
grup musik Slank. Hasil dari In-depth interview pada penggemar grup musik 
Slank yang pertama yaitu ikatan emosional (emotional bond) yang mendasari 
hubungan antara penggemar dengan grup musik favorit terbentuk oleh adanya 
dorongan emosional (emotional motif) dan manfaat emosional (emotional 
benefit) yang dirasakan oleh penggemar grup musik Slank. Kedua adalah ikatan 
emosional (emotional bond) yang dirasakan penggemar terhadap grup musik 
favorit diwujudkan dalam kesediaan penggemar untuk menunjukkan loyalitas 
mereka melalui keterlibatan penggemar secara kontinyu dengan grup musik 
favorit, kesediaan membeli album original, menonton konser secara langsung, 
kesediaan membeli merchandise serta kesediaan menonton film bioskop yang 
dibintangi oleh grup musik favorit. Ketiga yaitu perbedaan ikatan emosional 
(emotional bond) yang dirasakan penggemar menunjukkan tingkatan 
loyalitas yang berbeda, semakin dalam ikatan emosional (emotional bond) 
penggemar dengan grup musik Slank, maka semakin tinggi tingkat loyalitas 
penggemar tersebut. Terakhir yaitu penggemar bersedia untuk menunjukkan 
loyalitasnya terhadap grup musik favorit didasarkan pada motif emosional 
(emotional motif) yaitu dorongan yang berkaitan dengan perasaan atau emosi 
individu. 
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