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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan merupakan esensi dari kehidupan. Perubahan terjadi sepanjang 

hidup dan tidak dapat ditolak kehadirannya (Miller, 2002). Salah satunya adalah 

teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknologi 

didefinisikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yg 

diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 

Seiring dengan perubahan kebutuhan manusia, maka teknologi juga akan 

mengalami perubahan, antara lain adalah teknologi komunikasi. Pada awal 

perkembangannya ponsel dipergunakan sebagai alat berkomunikasi jarak jauh 

tanpa kabel, sedangkan saat ini ponsel juga memberikan manfaat lain dari yang 

paling sederhana sampai yang paling canggih. Misalnya membantu hitungan 

sederhana dengan kalkulator dan mengirim pesan teks (SMS), sampai manfaat 

paling baru yaitu menonton TV, membantu menentukan lokasi dengan 

menggunakan GPS, informasi di internet dan e-mail dapat diakses di mana saja 

dengan ponsel sekarang ini (Proboyekti, 2007). Perubahan ini pada saatnya akan 

mengakibatkan ratio shift (pergeseran rasio), yaitu perpindahan cara, gaya 

berpikir, cara orang berkomunikasi dan cara orang mengkonsumsi (Malau, 2012). 

Perubahan dan pergeseran era ini dapat memiliki akibat yang buruk 

apabila tidak disikapi secara efektif oleh organisasi. Pada 19 Januari 2012 

Eastman Kodak Co., atau biasa dikenal sebagai Kodak, akhirnya mengalami 
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kebangkrutan pada bisnis yang pernah dikuasainya (Bangkrutnya Kodak, 2012, 20 

Januari). Pada saat merk kamera lain seperti Canon, Casio, Nikon, Sony gencar 

mengeluarkan produk kamera digital, Kodak lebih memilih mengeluarkan produk 

Kodak Advantix Preview daripada mentransformasi kamera film ke digital. Kodak 

Advantix Preview merupakan perpaduan antara kamera digital dan kamera analog 

yang memungkinkan orang untuk memilih foto yang diinginkan untuk disimpan 

di film. Pasar yang sudah mengenal kamera digital yang praktis akan berpikir dua 

kali untuk membeli kamera digital namun masih harus membayar film untuk 

mencetak foto (Damayanti, 2013). 

Damayanti (2013) menilai bahwa Kodak tidak menyesuaikan diri dengan 

perkembangan yang sedang terjadi di pasar. Kodak seharusnya mengembangkan 

potensi yang ada. Terlebih sebenarnya pelopor pertama kamera digital adalah  

perusahaan Kodak. Kodak terlalu puas dengan apa yang diraih pada masa 

kejayaannya sehingga membuat Kodak berdiam diri dan tidak mengembangkan 

potensi produknya. Kodak tidak dapat menganalisis keberhasilan atau kegagalan 

dari dikeluarkannya suatu sistem atau produk baru. Ini terbukti dengan Kodak 

mencoba mengeluarkan produk kamera digital (Kodak Advantix Preview) namun 

produk ini tidak meledak di pasaran karena dinilai kurang memenuhi permintaan 

atau selera konsumen yang selalu berubah mengikuti perkembangan teknologi. 

Ditambah lagi, Kodak sebenarnya sudah menyadari adanya ancaman kamera 

digital ini. Pada tahun 1981 setelah Sony merilis kamera digital, Kodal melakukan 

riset pasar yang detil mengenai ancaman fotografi digital. Kesimpulan riset itu 

antara lain, (1) fotografi digital berpotensi menggerus bisnis inti Kodak yang 
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didominasi kamera film; (2) butuh waktu untuk transformasi teknologi tersebut, 

namun kodak memiliki waktu sekitar satu dekade untuk bersiap-siap. Hal ini 

seharusnya dapat menjadi jeda waktu (windows of opportunity) yang cukup bagi 

Kodak untuk mempersiapkan diri, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan 

baik oleh Kodak. Kodak justru mengembangkan teknologi digital demi 

memperbaiki kualitas kamera film. Fujifilm 

Serupa dengan Kodak, hal yang sama juga dialami oleh Studio Olympic di 

bidang musik. Pada Desember 2008 Studio Olympic dinyatakan tutup. Studio 

Olympic merupakan studio besar di London Barat milik perusahaan musik EMI. 

Homer (2009) menyebut tutupnya Studio Olympic dikarenakan kemunculan home 

recording. Home recording adalah sistem rekaman studio yang disederhanakan, 

sehingga seluruh peralatan yang ada di studio rekaman dijadikan virtual 

menggunakan software. Sedangkan Studio Olympic merupakan salah satu 

traditional studio recording (studio rekaman tradisional) yang menerapkan 

metode rakaman analog, yaitu sistem rekaman menggunakan pita kaset dan 

seperangkat peralatan rekaman yang lain (Pribadi, 2013). 

Homer (2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi 

alasan mengapa orang cenderung memilih home recording daripada studio 

rekaman tradisional. Pertama, segi ekonomi, home recording memungkinan 

seniman musik untuk memproduksi musiknya dengan biaya yang relatif lebih 

kecil dibandingkan dengan ketika menggunakan studio tradisional. Kelly, 

keyboardist dan penulis lagu Band Marillion, menjelaskan bahwa biaya 

merupakan perhatian besar bagi seniman baru dalam menggunakan teknologi atau 
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semacamnya. Menurut Kelly, musisi dapat membuat “rekaman berkualitas tinggi” 

dengan biaya £2000 dengan menggunakan home recording. Namun, musisi akan 

dikenakan biaya sebesar £800-£1500 per hari untuk menyewa studio rekaman 

tradisional seperti Studio BBC maupun Studio Olympic (Coleman, 2009; dalam 

Homer, 2009). Ditambah lagi, John Frusciante, gitaris dari band Red Hot Chili 

Pepper, mengatakan bahwa biaya yang digunakan untuk album solonya Shadows 

Collide with People (2005) dapat digunakan untuk membeli banyak peralatan 

studio dan memilikinya selamanya (Tingen, 2005; dalam Homer, 2009). Kedua, 

dari segi teknologi, model rekaman abad ke-21 (home recording) dapat menutup 

berbagai kesulitan yang dihadapi oleh model rekaman pendahulunya (studio 

rekaman tradisional). Home recording dapat memvirtualkan metode rekaman 

menggunakan analog ke dalam berbagai macam pilihan software yang dapat 

diakses dan dioperasikan dengan jauh lebih mudah. Kesalahan musisi saat proses 

rekaman dapat diulang tanpa melakukan proses rumit seperti pada studio rekaman 

tradisional. Ketiga, perkembangan sosial, Keller (2008) menghubungkan 

pertimbangan biaya yang relatif dapat diusahakan dan pengoperasiannya yang 

lebih mudah ini dengan demokratisasi home recording. Gibson (2005) 

berpendapat munculnya home recording memungkinkan semakin banyak seniman 

musik dapat merekam musik mereka tanpa menyewa studio. DJ Shadow pada 

albumnya yang berjudul Endtroducing (1996) yang dibuat di luar studio 

menggunakan Akai MPC 6011 sampling workstation dan teknik turntable (Berk, 

2000 dalam Homer, 2009). Hal yang sama juga dilakukan oleh Moby. Album 

berjudul Play (1999) yang mencapai penjualan sebanyak jutaan copy merupakan 
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album yang direkam di rumahnya menggunakan software bernama Cubase dan 

seperangkat alat mixing studio tradisional (Sound on Sound, 2000; Bozza, 2001; 

dalam Homer, 2009). Bozza, (2001) dalam Homer (2009) mengatakan kesuksesan 

yang dialami Moby dengan home recording mendorongnya menjadi sangat positif 

dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diciptakan alat ini, seperti yang 

diutarakan dalam wawancaranya dengan rollingstone.com berikut: 

“Akan ada saatnya... dimana anda bisa menggunakan sebuah laptop untuk 

merekam lagu yang memiliki sound yang sama dengan lagu yang direkam 

dengan sebuah band di studio dan tidak ada seorangpun yang bisa 

membedakan.”. 

 

Tutupnya Studio Olympic mengindikasikan adanya masalah besar yang 

dihadapi studio rekaman tradisional pada umumnya. Home recording mampu 

menyediakan kemudahan dalam segi teknologi, ekonomi, dan akses oleh 

pengguna jika dibanding dengan studio rekaman tradisional. Alasan tersebut pada 

suatu titik membawa musisi pada kondisi dimana mereka akan berpikir dua kali 

untuk merekam musiknya di studio rekaman tradisional dan cenderung merekam 

musiknya secara pribadi (Coleman, 2009 dalam Homer, 2009). 

Di Indonesia banyak penyanyi kawakan, kelompok musik yang sedang 

berkembang, atau artis pendatang baru yang juga memanfaatkan keberadaan 

studio rekaman sehingga usaha penyewaan studio rekaman pun menjamur. 

Terlebih kini marak digalakkan pencarian bibit penyanyi baru dari anak-anak 

hingga remaja. Pengamat musik Bens Leo menambahkan maraknya bisnis studio 

rekaman dipicu oleh menjamurnya band-band baru di daerah. Bens 

memperkirakan di kota Yogyakarta saja terdapat sekitar 1000 band indie 

(independen) yang ingin membuat demo lagu. Namun menurut Fauzi, pemiliki 
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studio Vidi Vici Multimedia (VVM), persaingan bisnis ini sangat ketat sehingga 

memperebutkan konsumen menjadi hal yang gampang-gampang susah. Fauzi 

menilai lesunya penyewa dapat diantisipasi dengan melebarkan jasa layanan. 

VVM memiliki layanan program TV, rumah produksi, post production, jingle 

iklan dan event organizer. Contoh lain adalah Andy, pemilik A System Studio 

(SS). Andy menambahkan bahwa banyaknya musisi yang memiliki studio sendiri 

(home recording) juga memicu sepinya penyewa. Kemajuan teknologi berdampak 

pada kemudahan akses dan penekanan biaya. Menurutnya, dengan tren teknologi 

rekaman digital para musikus akhirnya mengerjakan karyanya cukup di rumah. 

Saat ini orang berpikir bahwa rekaman tidak harus dilakukan di studio rekaman, 

selama sudah memiliki komputer pendukung pun bisa. Di mata Andy, supaya 

studio rekaman dapat bertahan maka dibutuhkan “koki” musik yang memiliki skill 

dan spesialisasi musik karena itulah yang dicari (Berebut Rezeki, 2005, 7 Juli). 

Kedua pemilik studio di atas, Fauzi dan Andy, mampu memaknai sulitnya 

memperoleh penyewa dari persaingan studio rekaman lain dan home recording 

sebagai potensi yang dapat menggerus bisnisnya. Oleh sebab itu, mereka berusaha 

untuk memecahkan permasalah tersebut dengan menonjolkan apa yang menjadi 

potensi mereka sebagai strategi untuk tetap menjaga eksistensi studio rekaman 

mereka. Apabila studio rekaman mengalami kemerosotan penyewa Fauzi masih 

mampu menjalankan studionya dari jasa layanan lain dari studio VVM, begitu pun 

Andy yang masih memiliki keunggulan dalam skill dan spesialisasi musik yang 

dimiliki studio SS. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN LEARNING AGILITY ... DECKY RESTYAWAN



7 

 

Fenomena yang dialami oleh Fauzi dan Andy juga terjadi di Surabaya. 

AK, musikus lokal Surabaya, dulunya merupakan penyewa studio rekaman yang 

saat ini memilih untuk memiliki home recording untuk memenuhi kebutuhannya 

dalam berkarya atau merekam musiknya. Sampai saat ini, AK mengeluarkan uang 

sekitar 15 juta rupiah untuk membeli peralatan home recording-nya. Nominal itu 

dia habiskan karena dia memilih peralatan high-end untuk home recording-nya. 

Menurutnya untuk membuat home recording tidak harus mengeluarkan biaya 

sebesar itu. AK mengatakan biaya di bawah 5 juta sudah cukup untuk membeli 

peralatan utama yang dibutuhkan untuk merekam atau berkarya menggunakan 

home recording. Seperti kutipan wawancara berikut: 

“Sebenarnya untuk rekaman itu ya, butuhnya cuma computer, terus 

converter, sama sebenernya nggak perlu speaker, atau speaker biasa aja 

gak papa, atau headphone tok aja wes bisa. Converter-nya itu harga di 

bawah satu juta juga ada, 2 channel. Computer yawes tiga juta lah, rata-

rata computer set tiga sampek empat juta lah. Under lima juta bisa lah 

(untuk membuat home recording).” 

 

Sehingga merujuk pada keterangan dari AK, musisi dapat 

menginvestasikan dana sebesar kurang lebih 3-5 juta untuk membeli peralatan inti 

home recording, memilikinya, berkarya dan tidak bergantung pada studio 

rekaman. Seperti tampak dalam kalimat berikut: 

“Lho kalo sekarang sudah punya studio sendiri ngapain ke studio? Ya 

mending bikin sendiri.”, “Nggak, nggak sama sekali.”, tegasnya. 

 

Sementara itu dari sisi penyewa studio rekaman di Surabaya, GS sangat 

menekankan faktor harga dan kualitas hasil rekaman sebagai pertimbangan utama 

dalam memilih studio rekaman. GS sudah merekam 13 lagunya di tiga studio 

rekaman yang berbeda. Pergantian studio ini berakar pada pertimbangan utama, 
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yaitu harga dan kualitas. Berikut ini tabel daftar studio GS beserta informasi 

harga, kualitas hasil rekaman, alasan memilih dan pindah dari studio: 

Tabel 1.1 Daftar Studio Subyek GS 

Studio Harga 

per-

shift 

Kualitas 

(hasil 

rekaman) 

Alasan Memilih Alasan 

Pindah 

Ke-1 250.000 Tidak 

memuaskan 

a) Lokasi dekat dengan kos Kualitas tidak 

memuaskan 

Ke-2 250.000 Memuaskan a) Memfasilitasi atau 

mentoleransi ke-molor-

an shift saat rekaman 

b) Jaminan finishing 

(mixing dan mastering) 

lebih bagus daripada 

studio pertama 

Kesibukan 

pemilik di 

luar studio. 

Ke-3 300.000 Memuaskan a) Finishing (mixing dan 

mastering) relatif sama 

dengan studio kedua 

Belum pindah 

 

Menurut AK, secara umum studio rekaman membebankan tarif pada 

penyewa dengan menggunakan sistem shift. Satu shift rekaman rata-rata berdurasi 

4-5 jam dengan harga yang bervariasi setiap studio. Jumlah shift yang dibutuhkan 

dalam proses merekam satu lagu juga bervariasi. Proses merekam satu lagu dapat 

saja hanya membutuhkan satu shift, namun dapat juga lebih tergantung skill 

pemain dan kerumitan lagu yang direkam. Jadi total minimal biaya yang 

dikeluarkan GS untuk satu lagu jika mengacu pada harga tabel di atas adalah 250-

300 ribu rupiah. Sehingga kalkulasi biaya minimal yang dikeluarkan GS untuk 13 

lagunya antara 3,25 sampai 3,9 juta rupiah. Merujuk pada informasi AK, dimana 

investasi yang diperlukan untuk membuat home recording adalah antara 3-5 juta 

rupiah, GS dapat membeli peralatan yang dibutuhkan untuk merekam musiknya 

sendiri. Ditambah lagi ketika diajukan pertanyaan kepada GS terkait pilihan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN LEARNING AGILITY ... DECKY RESTYAWAN



9 

 

antara studio rekaman dan home recording sebagai metode rekaman, GS 

cenderung memilih home recording karena alasan harga.  

Penyewa studio rekaman lain berinsial DD memiliki pemikiran sejalan 

dengan GS. Ketika DD dihadapkan pada pilihan antara studio rekaman dan home 

recording sebagai metode rekaman, DD cenderung memilih home recording 

dengan catatan secara kualitas hasil rekaman antara keduanya tidak terlalu 

berbeda. Alasannya adalah pertimbangan ekonomi, yaitu biaya yang dikeluaran 

relatif lebih rendah apabila dikalkulasi. Seperti yang dituturkan subyek berinisial 

DD pada kalimat berikut: 

“Tapi kalo emang, apa ya, hasilnya bisa maksimal terus misalnya gak ada 

bedanya gitu ya pilih home recording lah”. “Ya soalnya murah”, 

lanjutnya. 

 

Pernyataan dari AK, GS dan DD tersebut dapat menjadi informasi bagi 

pemilik studio rekaman bahwa studio rekaman tradisional secara perlahan akan 

kehilangan pasarnya dengan berangsur meningkatnya peran home recording. 

Berlawanan dengan itu, DG pemilik studio ALRC di Surabaya tidak merasa ada 

ancaman dari munculnya home recording sebagai alternatif bagi seniman musik 

dalam merekam musiknya. Alasan ketidakkhawatiran pemilik studio tersebut 

dikarenakan oleh value yang dianut pemiliknya. Seperti dituturkan oleh pemilik 

studio ALRC berinisial DG berikut: 

“Oh nggak sih aku, kalo aku ya kembali ke anu ya.. rejeki ada yang 

ngatur. Iya. Ndak bisa kalo kita ‘wah!...’, malah stres sendiri engkok 

(malah stres sendiri nanti)”.  

 

Pernyataan DG tersebut mengindikasikan kurangnya pemaknaan yang 

terhadap informasi mengenai kemunculan home recording. DG tidak memiliki 
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cukup dorongan untuk berbuat sesuatu menanggapi kemunculan home recording 

yang memiliki peluang mengurangi pasar studio rekaman. DG menganggap 

konsekuensi dari memikirkan hal tersebut adalah tekanan berupa stres karena 

menurutnya pemasukan studionya sudah “diatur” secara alamiah tanpa harus ada 

upaya untuk mengantisipasinya. 

Berbeda dengan DG, Didin Eok pemilik Studio Great Record di Surabaya 

menunjukkan respon aktif mengenai kegagalan yang pernah di alaminya. Didin 

mengaku pernah bangkrut ketika perusahaannya memproduksi lagu anak-anak. 

Dua artis cilik yang diorbitkannya juga tidak laku di pasaran. Hasilnya lagu anak-

anak produksi Great Record gagal. Menurutnya, genre (jenis musik) yang 

dikerjakannya sudah disesuaikan dengan era terkini. Syair dalam lagu tersebut 

sudah dikemas sangat cocok dengan dunia anak-anak, namun tetap saja tidak 

menarik minat pasar terhadap lagu anak-anak itu. Didin mengamati bahwa 

gempuran musik luar negeri dengan gencarnya media dalam pemberitaan 

berdampak signifikan terhadap industri lagu anak-anak. Saat ini Didin mengaku 

belum berani untuk mencoba peruntungan di industri lagu anak-anak. Ia harus 

berpikir dua kali karena saat ini yang digelutinya adalah memproduksi musik-

musik beraliran rock metal. Menurutnya segmen pasar ini sudah ada dan terbentuk 

(Alasan Pengusaha Rekaman, 2014, 23 September). 

Pemimpin adalah orang yang memiliki tugas untuk mempengaruhi orang 

lain untuk ikut memahami dan mengerahkan usahanya untuk mencapai tujuan 

bersama (Schemerhorn, dkk., 2010). Pemimpin dilihat sebagai sosok yang 

pahlawan superior dan serba bisa (Torrington, dkk., 2008). 
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Kaplan dan Kaiser (2006), dalam DeMeuse, dkk., (2010), menganjurkan 

kepemimpinan yang cerdas. Mereka menegaskan bahwa pemimpin seharusnya 

memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada keberagaman perubahan kondisi 

lingkungan. Transisi atau perubahan membutuhkan fleksibilitas pemimpin untuk 

mempelajari cara baru untuk mengatasi serta menemukan masalah dan 

kesempatan yang tidak tampak. Sedangkan sebaliknya, individu yang tidak dapat 

meninggalkan kebiasaan lama dan tidak dapat mengenali situasi baru yang 

berbeda akan cenderung mengalami kegagalan. Vroom dan Yetton (1973), dalam 

DeMeuse, dkk., (2010), juga berpendapat bahwa pemimpin seharusnya terbiasa 

pada situasi yang berubah serta mampu merubah pula gaya pengambilan 

keputusan mereka untuk mensinergikan antara perubahan lingkungan dan 

tujuannya. 

Kesuksesan kepemimpinan jangka panjang dapat diprediksi oleh learning 

agility (agilitas belajar) (Lombardo & Eichinger, 2000; Spreitzer, dkk., 1997; 

dalam DeMeuse, dkk., 2010). Pemimpin yang sukses berkembang dalam 

pekerjaan (McCall, dkk., 1988; Tannenbaum, 1997; dalam DeMeuse, dkk., 2010). 

Mereka belajar mengenai kepemimpinan setiap hari dari pengalaman. Sayangnya, 

banyak pemimpin tergelincir. Pemimpin seperti terlalu mengandalkan pada apa 

yang sudah membawa mereka pada posisi manajemen utama dan cenderung 

berhenti mempelajari apa yang dibutuhkan untuk bekerja secara efektif dalam 

keadaan baru (Lombardo & Eichinger, 2000; Spreitzer, dkk., 1997; dalam 

DeMeuse, dkk., 2010). 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian 

mengenai learning agility (agilitas belajar) yang dimiliki oleh pemilik studio 

rekaman, yaitu keinginan dan kemampuan untuk belajar kompetensi baru agar 

dapat menjalankan peran (perform) dalam kondisi baru, sulit, atau berbeda 

(Lombardo & Eichinger, 2000). Apabila pemimpin tergelincir untuk tidak 

memelihara kebutuhannya untuk belajar dari pengalaman, mendorong dirinya 

untuk terbuka dan mencari tahu perubahan yang terjadi di lingkungan maka dapat 

diprediksi organisasi akan mengalami kegagalan. 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, yaitu untuk mengetahui 

learning agility (agilitas belajar) pada pemilik usaha studio rekaman, maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam grand tour question, yaitu 

“Bagaimana gambaran learning agility (agilitas belajar) pada pemilik usaha 

studio rekaman?”. Untuk memperkaya (memperdalam) grand tour question, dapat 

dibuat sub question seperti berikut ini: 

1) Bagaimana gambaran people agility, result agility, mental agility, dan 

change agility pemilik studio rekaman? 

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian 

Penelitian mengenai learning agility (agilitas belajar) belum banyak 

dilakukan karena merupakan tema yang relatif baru. Berikut ini adalah beberapa 

penelitian terkait learning agility (agilitas belajar) yang pernah dilakukan: 
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Tabel 1.2 Penelitian Terkait Learning Agility (Agilitas Belajar) 

No. Nama Tahun Judul Subyek Metode Tujuan Penelitian 

1 Michael M. 

Lombardo & 

Robert W. 

Eichinger 

2000 High potentials as high 

learners 

55 middle 

manager 

Kuantitatif Penelitian ini menguji dan mengambil potensi 

dan kinerja secara bersamaan dengan tujuan 

agar dapat menguji potensi sendiri secara 

utuh, dan menguji potensi dengan kinerja. 

2 Robert W. 

Eichinger, CEO, 

and Michael M. 

Lombardo 

2002 Learning agility as a prime 

indicator of potential 

155 

middle 

sampai 

top 

manager 

Kuantitatif Penelitian ini berusaha membuktikan bahwa 

konsep learning agiliti beserta alat ukurnya 

(CHOICES) sangat membantu dan dapat di 

jadikan salah satu prediktor dalam melihat 

potensi yang dimiliki anggota organisasi 

3 Kenneth P. De 

Meuse, 

Guangrong Dai, 

and George S. 

Hallenbeck 

2010 Learning Agility: A 

construct whose time has 

come 

- Review 

(Studi 

literatur) 

Study literatur mengkaji learning agility, 

leadership efectiveness, leadership potential, 

succession management, dan akar sejarah 

munculnya konsep-konsep tersebut sampai 

pada learning agility 

4 D. Scott Derue, 

Susan J. Ashford 

& Christopher G. 

Myers 

2012 Learning agility: In search 

of conceptual clarity and 

theoretical grounding 

- Review 

(Studi 

literatur) 

Studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk 

memfokuskan kembali learning agility pada 

kecepatan dan keluwesan belajar, yang 

ditujukan untuk menjelaskan bahwa learning 

agility berbeda dengan kemampuan belajar 

(Ability to learn) 
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1 

Penelitian mengenai learning agility (agilitas belajar) telah beberapa kali 

dilakukan sebelumnya, khususnya pada organisasi formal. Akan tetapi belum ada 

penelitian yang dilakukan pada organisasi pada konteks industri non-formal 

seperti misalnya industri kreatif, khususnya pada sektor musik. Lebih lanjut, 

Departement for Culture, Media and Sport (DCMS) (1998) mendefinisikan 

industri kreatif sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, 

keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan 

pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta 

individu tersebut. Berdasarkan definisinya, pertama, industri kreatif berfokus pada 

individu sebagai penggagas, pendiri dan pemilik usaha dalam menciptakan mata 

pencahariannya sendiri. Kedua, industri rekaman, sebagai salah satu sub dari 

sektor musik, berperan pula dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan 

pekerjaan setidaknya bagi individu itu sendiri. Agar industri ini tetap ada, 

sekaligus untuk memperkaya kajian learning agility (agilitas belajar), penelitian 

ini berupaya melihat bagaimana gambaran learning agility (agilitas belajar) 

pemilik usaha pada industri kreatif, khususnya industri rekaman (studio rekaman) 

sebagai upaya mereka mempertahankan lapangan pekerjaan yang mereka ciptakan 

sendiri. 

Penelitian seputar learning agility cenderung banyak dilakukan dengan 

metode penelitian kuantitatif. Penelitian yang dilakukan dengan metode 

kuantitatif hanya melihat perbedaan tingkat learning agility (agilitas belajar), 

sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana hasil yang 

diperoleh dapat lebih mendalam dan kaya. 

14 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana deskripsi 

atau gambaran learning agility (agilitas berpikir) pada pemilik studio rekaman. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian digolongkan menjadi manfaat teoritis dan praktis. 

Manfaat teoritis berisi keterkaitan hasil penelitian dengan pengembangan ilmu, 

khususnya psikologi. Sedangkan manfaat praktis lebih mengarah pada aplikasi 

hasil penelitian. 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah memperkaya kajian 

ilmiah tentang learning agility, khususnya di Indonesia, karena tema learning 

agility belum banyak diteliti. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

a) Bagi pemilik usaha studio rekaman 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemilik 

usaha studio rekaman terkait bagaimana kondisi perkembangan musik, 

khususnya dari sisi produksi (studio rekaman) yang sudah dan sedang 

terjadi, sehingga pemilik usaha studio rekaman diharapkan terdorong 

untuk mampu menciptakan solusi-solusi efektif terkait hal tersebut. 

b) Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menyediakan informasi kepada 

masyarakat yang berencana membuka usaha serupa mengenai apa yang 

terjadi pada industri rekaman. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi 
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bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya calon investor pada 

usaha studio rekaman, untuk menentukan dan menetapkan strategi yang 

akan dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut. 
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