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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada masa sekarang dunia pendidikan sudah semakin maju terbukti 

dengan adanya berbagai metode pembelajaran yang baru yang dinilai semakin 

efektif. Dalam perkembangannya dunia pendidikan sekarang ini tidak hanya 

menitikberatkan hanya kepada pendidikan yang berfungsi untuk 

mengembangkan otak kiri (daya analisis, ilmu pasti, kemampuan matematis, 

dan lain-lain) tetapi juga menuntut untuk dapat mengasah otak kanan 

utamanya dalam hal kreativitas dan musikalitas. 

Kebutuhan pendidikan seperti itu kemudian mendorong beberapa orang 

atau institusi untuk akhirnya mendirikan satu lembaga pendidikan baik dalam 

bentuk formal ataupun non formal untuk dapat mengakomodasikan 

kebutuhan tersebut. Banyak sekali kursus privat ataupun sekolah musik yang 

dibentuk dan berkembang.  

Kota Bandung merupakan sebuah kota yang dikenal dengan banyak 

musisi yang akhirnya menjadi sukses. Kemudian jika dilihat lebih jauh lagi 

ternyata pendidikan musik di kota Bandung pun mulai berkembang dengan 

pesat, baik secara kualitas maupun kuantitasnya terbukti dengan banyak 

didirikannya lembaga musik yang berkembang pesat. 

Sinfonia Music School adalah salah satu sekolah musik yang bertempat 

di Bandung yang sedang berkembang. Sekolah musik ini berdiri pada tanggal 

11 Februari 2008 dan berlokasi di jalan Lembah Sarimadu Barat no. 7. 

Dengan kurikulum yang terus dikembangkan sekolah musik ini membantu 

mengakomodasikan berbagai talenta bermusik yang ada agar menjadi lebih 

terarah dan menjadi lebih matang. Dari hasil wawancara dengan pemilik 

sekolah musik ini, diketahui bahwa masalah yang dialami perusahaan adalah 
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jumlah murid yang mengalami penurunan dari tahun 2009 yang semula 

berjumlah 105 orang menjadi 102 orang di tahun 2010  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pada latar belakang masalah telah disebutkan bahwa jumlah murid yang 

ada sering mengalami naik turun, bahkan seringkali target jumlah murid yang 

ditetapkan tidak tercapai. Setelah dilakukan identifikasi terdapat berbagai 

kemungkinan yang menyebabkan permasalahan tersebut yaitu antara lain: 

1. Sinfonia Music School masih kurang dikenal oleh sebagian masyarakat. 

2. Strategi pemasaran yang dilakukan masih kurang sehingga belum dapat 

menyentuh target pasar yang ingin dituju. 

3. Sekolah musik belum mengetahui faktor-faktor yang dianggap penting 

oleh konsumen. 

4. Kesulitan keuangan yang terjadi menyebabkan sebagian dari masyarakat 

tidak mengutamakan pendidikan informal berupa sekolah musik. 

5. Sinfonia Music School bukan merupakan pilihan utama dari masyarakat 

dalam memilih sekolah musik. 

6. Sinfonia Music School belum mengetahui faktor apa saja yang 

menyebabkan murid berpindah ke sekolah musik lain. 

7. Sinfonia Music School belum mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan 

konsumen terhadap jasa yang diberikannya. 

8. Sinfonia Music School belum melakukan perbandingan untuk mengetahui 

kelemahan dan keunggulan yang dimiliki jika dibandingkan dengan 

pesaing utama. 

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Asumsi 

Pembatasan masalah dilakukan agar lingkup pembahasan menjadi lebih 

terarah, spesifik dan tidak menjadi terlalu luas. Berbagai hal yang tidak 

dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Kesulitan keuangan yang terjadi sebagai penyebab dari masyarakat tidak 

mengutamakan pendidikan informal berupa sekolah musik. 
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2. Faktor-faktor yang menyebabkan murid berpindah ke sekolah musik lain. 

3. Karena terdapat keterbatasan waktu serta biaya maka dalam penelitian 

hanya diambil satu pesaing utama saja sebagai pembanding dengan 

Sinfonia Music School. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang dianggap penting oleh konsumen dalam 

pemilihan sekolah musik? 

2. Bagaimanakah tingkat kepuasan konsumen terhadap performansi dari 

Sinfonia Music School? 

3. Apakah keunggulan dan kelemahan dari Sinfonia Music School jika 

dibandingkan dengan pesaing? 

4. Apakah upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh Sinfonia Music 

School? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dianggap penting oleh 

konsumen dalam pemilihan sekolah musik. 

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kinerja dari 

Sinfonia Music School. 

3. Mengetahui keunggulan dan kelemahan dari Sinfonia Music School jika 

dibandingkan dengan pesaing. 

4. Mengetahui upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh Symphonia Music 

School. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalahmengapa penelitian strategi pemasaran di 

Symphonia Music School dilakukan, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai berbagai teori dan konsep yang akan digunakan dalam 

pemecahan masalah yang telah dirumuskan. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi flowchart dari sistematika penelitian yang dilakukan mulai dari awal 

hingga penelitian selesai beserta penjelasannya. 

BAB 4 PENGUMPULAN DATA 

Berisi mengenai data-data perusahaan (Symphonia Music School) tempat 

peneliti melakukan penelitian, misalnya sejarah perusahaan, struktur 

organisasi, dan data-data lainnya. Data-data dapat diperoleh baik dari hasil 

wawancara dengan pemilik perusahaan maupun dari penelitian yang dilakukan 

penulis di perusahaan tersebut. 

BAB 5 PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS 

Berisi pengolahan data dan penganalisisan data-data yang diperoleh dari bab 

sebelumnya sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

sehingga kemudian dapat diperoleh usulan strategi pemasaran untuk dapat 

mengatasi permasalahan yang ada. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari hasil pengolahan data dan rumusan masalah serta saran 

bagi perusahaan maupun untuk peneliti selanjutnya. 

 


