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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Persaingan yang semakin sengit membuat seluruh daerah berlomba untuk 

merebut sumber daya, relokasi bisnis, investasi asing, pengunjung dan penduduk. 

Dibutuhkan strategi yang berkonsentrasi menghasilkan dan mempertahankan 

keunggulan kompetitif. Dalam konteks ini, Kotler (2002:253) menekankan 

pentingnya suatu daerah untuk menciptakan sumber keunggulan bersaing salah 

satunya dengan mengoptimalkan potensi daerah melalui pembangunan sektor 

pariwisata secara terintegrasi. 

Secara global industri pariwisata telah menjelma menjadi salah satu 

industri utama sekaligus sektor ekonomi yang menyumbang secara signifikan 

terhadap GDP. World Travel dan Tourism Council (WTTC) 2013 mencatat 

sumbangan industri perjalanan dan pariwisata terhadap ekonomi global mencapai 

US$ 6,6 Triliun atau setara dengan  9% dari global GDP, dan menyerap 260 juta 

tenaga kerja (100 juta diantaranya bekerja secara langsung dalam industri wisata). 

Dampak dari industri perjalanan dan pariwisata telah mampu menyebar secara 

luas dalam perekonomian. Bukan semata-mata jumlah uang yang dibelanjakan 

oleh wisatawan, akomodasi, atraksi wisata dan cinderamata, namun industri ini 

telah mampu mendorong keterlibatan dan kerjasama antara masyarakat, 

wisatawan, pemerintah, pemasok industri lokal, di sepanjang rantai nilainya.  
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Indonesia sebagai sebuah Negara yang kaya akan potensi wisata dan 

keberagaman budaya yang dimilikinya, hal tersebut dapat dijadikan keunggulan 

kompetitif bangsa dibanding bangsa-bangsa lain di dunia. Pembangunan sektor 

pariwisata yang semakin menggeliat menghantarkan Indonesia menjadi salah satu 

destinasi wisata dunia. Era globalisasi dewasa ini, memacu daerah-daerah di 

Indonesia untuk menjadikan kotanya sebagai daerah destinasi wisata yang 

mempunyai karekteristik dan jati diri. Tak terkecuali juga dilakukan oleh kota 

Solo.  

Surakarta atau Solo adalah kota di Jawa Tengah yang tengah menjadi salah 

satu ikon dalam promosi pariwisata Indonesia. Strategi komunikasi pariwisata 

kota Surakarta dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. 

Dalam dekade terakhir ini, kota Solo mulai sadar akan pentingnya membangun 

brand. Adanya perubahan paradigma terhadap short-term sales menjadi long term 

relationship menjadikan konsep tentang brand equity sebagai hal yang sangat 

penting. Brand Equity adalah nilai tambah bagi sebuah produk. Brand Equity bisa 

meningkatkan cash flow bagi bisnis. Kota Solo bekerja sama dengan 6 kabupaten 

lainnya yang lebih dikenal dengan Solo Raya membentuk city branding Solo: The 

Spirit of Java sebagai identitas yang membedakan dengan kota lainnya. 

Untuk mengukur keberhasilan dari sebuah brand, menurut Yoo, Donthu dan 

Lee, (2000:2) tidak dapat dilakukan tanpa mengukur performansi dari kegiatan 

pemasaran. Brand akan diingat dengan asosiasi yang kuat, dipersepsikan sebagai 

produk yang berkualitas, dan loyalitas pelanggan akan terbangun melalui 

kegiatan-kegiatan pemasaran secara berkesinambungan dan terukur. Pengukuran 
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keberhasilan kegiatan pemasaran itu dapat dilakukan dengan mengukur nilai yang 

didapatkan destinasi wisata dan nilai yang didapatkan wisatawan. Nilai yang 

didapatkan destinasi wisata dapat dilihat dari aspek-aspek kinerja keuangannya, 

sedangkan untuk mengukur nilai yang didapat wisatawan dapat dilakukan dengan 

melihat persepsi wisatawan terhadap brand equity suatu destinasi wisata.  

Perkembangan pariwisata kota Solo dimulai  pada tahun 2010 yang ditandai 

dengan banyaknya penyelenggaraan berbagai event budaya dan promosi 

pariwisata di dalam negeri maupun luar negeri, bahkan sempat dinobatkan oleh 

Indonesia Tourism Award 2010 sebagai “kota Terfavorit” yang dikunjungi 

wisatawan, dan “Kota dengan Pelayanan Terbaik”. Pemerintah Kota Solo sangat 

menyadari bahwa urusan pariwisata merupakan urusan yang cukup strategis 

dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai kota yang mempunyai basis 

budaya, pariwisata berbasis budaya dapat menjadi daya tarik kota dan 

menciptakan efek ganda pada sektor-sektor yang lain. Pada Tahun 2012, prestasi 

yang diperoleh pada urusan kepariwisataan adalah penghargaan sebagai The Best 

Performance Tourism Award 2012 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian  serta 

Travel Club Tourism Award dari Majalah Travel Club bekerjasama dengan 

Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. Hal ini menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan dalam 

industri pariwisata. Di samping itu, dengan bertambahnya jumlah hotel yang 

beroperasi di kota Solo ikut pula mewarnai pertumbuhan di Industri pariwisata 

Solo. (Gambar 1.1). 
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Gambar 1.1. Pertumbuhan jumlah hotel di Solo. 

 

Gambar 1.2. Pertumbuhan jumlah tamu yang menginap di Solo. 

 

Dasar pengembangan pariwisata kota Solo adalah seni dan budaya dan 

untuk itu pariwisata tidak dapat berdiri sendiri. Untuk bertumbuh dan 

berkembang, aktivitas periwisata membutuhkan budaya lokal yang juga ikut 

berkembang untuk meningkatkan peradaban. Wisata budaya yang dilakukan kota 
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Solo mengedepankan kekuatan sejarah dan peradaban masyarakat Jawa yang 

dikemas dalam sebuah pertunjukan yang bisa menarik wisatawan untuk 

mengunjungi, menikmati, dan menjelajahi eksotisme kota Solo.  

Gambar 1.3. Road Map Kota Solo (sumber : Disbudpar Solo). 

 

Sesuai dengan cetak biru kota Solo, pada periode tahun 2012 sampai tahun 

2015 ini kota Solo diarahkan menjadi kota Festival, yaitu kota yang penuh 

kegembiraan, berenergi dan bergerak dinamis mengikuti irama perubahan 

berlandaskan seni dan budaya rakyat. Hari hari di kota Solo akan dipenuhi dengan 

pengalaman festival tidak hanya pada carnival tapi juga pada pasar-pasar dan 

keseharian kehidupan orang Solo di permukimannya.  Dalam melakukan pola-

pola berpromosi, untuk mewujudkan sebagai kota Festival, Solo lebih banyak 

menerapkan program-program Komunikasi Pemasaran, misalnya dengan 

menggelar acara seni budaya seperti kirab, Solo Batik Carnival (SBC), Solo Batik 

Festival (SBF), Solo International Etnic Music (SIEM), SIPA, Dolanan Bocah, 

Solo Jazz Music, dan lainnya. Lebih dari 50 kegiatan seni budaya dijadikan 

kalender tahunan pariwisata sebagai penarik kedatangan dan sajian bagi tamu. 
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Selain itu juga diadakannya Konferensi dan Pameran Kota-kota Pusaka Dunia, 

Konferensi Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Asia Pasifik, 

Kongres Tahunan Ke-30 Federation ASEAN Cultural Promotion, World Toilet 

Summit, dan pertemuan pra-APEC, dan penyelenggaraan event-event pariwisata 

seperti : Grebeg Sudiro, Solo Batik Carnival, Solo International Performing Arts, 

Festival Getek, dan lain-lain; penyelenggaraan MATTA Fair di Malaysia; 

pengiriman 9 orang duta wisata dan seni ke Kuala Lumpur Malaysia; dan 

penyelenggaraan diklat guide. 

Gambar 1.4. Pertumbuhan jumlah Wisman dan Wisnu (sumber : Paparan Kinerja 

Pariwisata Solo oleh BPIS). 
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Dari pengambaran diatas jelas dapat kita ketahui bahwa perkembangan 

indikator pariwisata kota Solo menunjukkan angka yang menggembirakan, 

sehingga menarik penulis untuk melakukan penelitian, apakah kegiatan program-

program komunikasi pemasaran yang dilakukan memang berpengaruh signifikan 

terhadap pembentukan destination brand equity atau hanya berimbas pada 

penjualan jangka pendek semata. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis 

memilih untuk mengkaji tentang “Analisis hubungan program Public Relations, 

Advertisement, Direct sales and Promotion dan  Experiential Marketing  terhadap 

destination brand equity Kota Solo”. 

1.2. Perumusan Masalah  

Sejak tahun 2010 program-program komunikasi pemasaran yang telah 

dilakukan kota Solo, yaitu Public Relations, Advertisement, Direct sales and 

Promotion dan Experiential Marketing. Program tersebut dianggap sebagai suatu 

kegiatan Integrated Marketing Communication (IMC) yang mampu memberikan 

solusi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi program komunikasi pemasaran 

dalam organisasi manajemen wisata / Destination Management Organizations 

(DMO). Kegiatan IMC tersebut merupakan bentuk optimalisasi peranan 

komunikasi dalam strategi bisnis, yang memberikan solusi dalam mengatasi 

ketidakefektifan dan ketidakefisienan program-program komunikasi seperti yang 

terjadi pada implementasi program-program komunikasi pemasaran atau promosi 

secara konvensional yang sebelumnya dilakukan oleh Kota Solo, khususnya di 

industri pariwisatanya. 
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Menurut Yoo et al, (2000:4) pengukuran keberhasilan brand equity tidak 

dapat dilakukan tanpa melakukan pengukuran performance dari kegiatan 

komunikasi pemasaran, Di sisi lain pengukuran keberhasilan kegiatan komunikasi 

pemasaran dapat dilakukan dengan mengukur nilai yang didapatkan oleh destinasi 

wisata dan nilai yang didapatkan oleh wisatawan. Sementara itu untuk dapat 

mengukur nilai yang didapatkan oleh sebuah destinasi wisata, salah satunya dapat 

dilihat dari tingkat market share yang dimiliki oleh destinasi wisata tersebut. 

Mencermati keberhasilan pertumbuhan dari indikator pariwisata kota Solo 

seperti terurai diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana program-

program IMC dapat mempengaruhi nilai destination brand equity kota Solo 

sebagai kota Budaya sehingga strategi tersebut bisa diterapkan kepada daerah 

destinasi wisata lainnya. 

John.E.O‟Toole, President, American Association of Advertising Agencies 

mengomentari terbitnya buku  Integrated Marketing Communications: Pulling it 

Together & Making it Works yang ditulis oleh Don E. Schultz, Stanley I. 

Tannenbaum, dan Robert F. Lauterborn (1992:pengantar), sebagai berikut: 

“Integrated Marketing Communications is the key to the success of marketing 

companies, and the most serious challenge for advertising agencies in the 

1990s….an essential to any marketing library”.  

 Komentar O‟Toole tersebut sekedar memberikan gambaran bahwa dalam 

situasi persaingan pasar industri pariwisata di Indonesia dan juga dengan kondisi 

kota Solo seperti terurai diatas, khususnya dalam melakukan kegiatan komunikasi 

atau promosi untuk mempertahankan dan membanguan citra kota Solo sebagai 
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kota Budaya maupun untuk  menarik wisatawan; apakah sudah tepat, atau 

merupakan alternatif terbaik, atau bahkan terjadi ketidak efektif dan keefisienan 

dalam strategi maupun implementasi program-program komunikasi yang telah 

dilakukan. 

Membangun merek atau brand yang kuat akan menjadi keunggulan 

kompetitif untuk sebuah destinasi wisata. Karena dengan keunggulan tersebut 

memungkinkan suatu destinasi wisata untuk membedakan diri (Wang et all, 

2009). Salah satu alat strategi branding yang efektif bagi DMO adalah 

membangun citra merek melalui Integrated Marketing Communications (IMC). 

Alat Komunikasi strategis ini menyatukan mix promotional tools untuk 

memberikan pengaruh komunikasi yang maksimal kepada sasaran. Dalam 

prakteknya, IMC menggunakan alat komunikasi pemasaran lintas fungsional, 

antara lain yang telah dilakukan oleh Solo adalah Public Relations, Advertisement, 

Direct sales and Promotion dan Experiential Marketing, untuk mencapai tujuan 

komunikasi merek secara efektif. IMC juga berpotensi menciptakan efek persuasif 

terbesar pada konsumen untuk mengadakan kontak dengan merek. Meskipun IMC 

telah berhasil dilakukan oleh banyak perusahaan dan bisnis jasa, tetapi untuk 

dunia pariwisata masih merupakan konsep yang relatif baru.  

Selain itu, pengelolaan implementasi program-program IMC menjadi lebih 

menarik manakala hal itu dilakukan oleh birokrasi. Seperti yang dikatakan James 

Q Wilson dalam bukunya Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why 

They Do It (1989: 376-377) mengatakan bahwa birokrasi berbeda dengan bisnis. 

Memang demikianlah perilaku birokrasi karena dijalankan oleh para birokrat yang 
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tidak mampu dan terperangkap dalam aturan dan rutinitas resmi. Semua keputusan 

penting ada di tangan kepala daerah, dari kebijakan pimpinan daerahlah yang akan 

mengintegrasikan dan mensinergikan pengelolaan brand equity tersebut, dalam 

hal ini adalah walikota Solo sebagai CEO (Chief Executive Officer) sekaligus 

bertindak secara defacto selaku CMO (Chief Marketing Officer). Untuk itu konsep 

strategi penerapan IMC menjadi hal yang utama dalam pengelolaan destination 

brand equity kota Solo dengan mengoptimalkan peran Badan Promosi Pariwisata 

Indonesia Kota Surakarta (BPPIS), yang merupakan badan bentukan Kepala 

Daerah untuk mengelola promosi pariwisata kota Solo secara intensif. (lihat 

gambar 1.5) 

Program-program komunikasi pemasaran yang telah dilakukan Pemerintah 

Kota Solo mempunyai berbagai jenis elemen menarik untuk dijadikan obyek 

penelitian, bagaimana program-program  Public Relations, Advertisement, Direct 

sales and Promotion dan Experiential Marketing sebagai suatu konsep dan 

strategi bisnis yang banyak diwarnai strategi maupun taktik komunikasi. Secara 

akademis, apakah pemahaman dan pengetahuan tentang Public Relations, 

Advertisement, Direct sales and Promotion dan Experiential Marketing 

khususnya dan pendekatan-pendekatan ilmiah lainnya yang terkait sebagai 

penunjang dalam ilmu komunikasi pemasaran, dapat diimplementasikan untuk 

membedah atau menganalisis fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam 

industri pariwisata Indonesia, dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan 

keputusan, baik untuk kepentingan bisnis maupun akademis. Temuan dalam 
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penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pemecahan masalah 

komunikasi pemasaran pada industri pariwisata. 

 

Gambar 1.5. Peran Badan Promosi Pariwisata Indonesia Kota Surakarta dalam 

Destination Management Organizations. (sumber : Dibudpar Solo,2013). 

 

 

Sebagai solusi terhadap permasalahan yang terurai diatas, maka selanjutnya 

permasalahan dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih kongkrit, yaitu: 

1. Bagaimana proses dan tanggapan yang terjadi pada program-program 

Public Relations, Advertisement, Direct sales and Promotion dan 

Experiential Marketing yang telah dilakukan oleh Pemerintah kota Solo, 

yang mana prosesnya lebih ditekankan pada evaluasi dan analisis kondisi 

wisatawan, khususnya para wisatawan domestik yang menjadi target pasar 

utamanya. 
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2. Sejauh mana dampak yang terjadi bagi pariwisata kota solo sebagai akibat 

dari adanya proses dan  implementasi program-program komunikasi yang 

telah dilakukannya, yang dapat dilihat sebagai nilai ekuitas merek destinasi 

wisata (destination brand equity) sebagai salah satu indikator kesuksesan 

program komunikasi, yang dipantau dari tanggapan (response) khalayak. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada pada latar 

belakang penelitian. Sehingga permasalahan tersebut dapat terjawab antara lain:  

1. Mengetahui bagaimana tanggapan khalayak terhadap program-program 

IMC yang telah dilakukan oleh  kota Solo. 

2. Mengetahui bagaimana nilai Destination Brand Equity kota Solo. 

3. Mengetahui bagaimana pengaruh program-program IMC terhadap 

terciptanya Destination Brand Equity kota Solo. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Akademis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi 

khususnya ilmu komunikasi, terutama dalam bidang kajian Komunikasi 

Pemasaran dan teori yang berhubungan dengan program Public Relations, 

Advertisement, Direct sales and Promotion dan Experiential Marketing 

serta Destination Brand Equity . 

2. Praktis, dapat memberikan gambaran pada proses dan hasil yang dicapai 

dari implementasi program-program Public Relations, Advertisement, 
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Direct sales and Promotion dan Experiential Marketing untuk 

meningkatkan Destination Brand Equity kota Solo, di samping dapat 

dijadikan dasar pengembangan rencana program komunikasi pemasaran 

yang komprehensif pada pelaku dunia pariwisata melalui penerapan 

strategi tersebut, utamanya kepada pemegang otoritas pengambil kebijakan 

industri destinasi wisata. 

3. Sosial, sebagai salah satu dasar pertimbangan masyarakat dalam 

mengelola dan mengembangkan industri pariwisata. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis 

1. Penelitian terdahulu (State of The Art) 

Beberapa penelitian yang menjadi rujukan atau referensi penelitian ini: 
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Tabel 1.1. Referensi Penelitian terdahulu 

 

 

 

 

Peneliti  Judul Obyek penelitian Keterangan 

Nergis 

Aziz 

Turkey as a Destination 

Brand :  

Mengidentifikasi Strategi 

destination  Penelitian kuantitatif, 

Efstathios 

K 

 Perceptions of United 

States Visitors 

Branding Negara Turki, 

dilihat dari  

Mendefinisikan faktor2 

destination   

Barry A F 

 

persepsi Pengunjung dari 

Amerika. 

 Branding dan brand 

equity 

(2012)       

Stella 

Kladou 

Assessing destination brand 

equity : 

Membedah pendekatan 

Brand Equity 

Penelitian Kuantitatif, 

mengetahui 

 J. 

Kehagias  An integrated approach. 

Kota Roma sebagai 

destinasi wisata 

Pengaruh pendekatan 

asset budaya  

 (2013) 

 

 budaya 

Terhadap ekuitas merek 

kota Roma. 

Yu Ju 

Wang 

The Role of IMC on 

heritage destination 

Mengidentifikasi Strategi 

IMC untuk 

melalui penelitian 

kuantitatif 

 Chihkang 

W Visitations 

Destinasi wisata budaya di 

Taiwan 

Mengetahui hubungana 

antara IMC 

 J Xue 

Yuan 

 

  

(PR, ADV, DS&P) thd 

karakter 

 (2009)     

Sosial dan demografi 

pengunjung. 

Rinaldi 

Kegiatan IMC dalam 

mengelola  

Pengelolaan komunikasi 

merk dari 

Mengggunakan 

penelitian kualitatif 

 (2012) 

Komunikasi merek. Studi 

deskriptif pada 

 12 jalur destinasi wisata 

pesisir Jakarta  

Menjelaskan strategi 

IMC yg digu- 

  

kegiatan IMC dlm 

mengelola komunikasi 

Utara melalui program 

IMC yang me- 

 nakan pemkot Jakarta 

Utara untuk 

   Merk Jakarta Utara 

nawarkan nilai tambah 

kearifan lokal 

 membranding destinasi 

wisatanya 
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2. Paradigma Penelitian 

Paradigma yang digunakan dalam Penelitian ini adalah paradigma 

positivistik (positivism paradigm) yang bertujuan sebagai upaya verifikasi 

dengan menggunakan metodologi kuantitatif secara eksplanatif. 

Tabel 1.2 Paradigma 

Item Positivisme 

Ontologi Realisme naïf; realitas nyata namun bisa ditangani. 

Makna sender = makna receiver 

Epistemologi Dualis / objektivitas, temuan yang benar. Temuan-temuan 

dianggap benar, peneliti dianggap benar-benar terpisah 

dari objek penelitian 

Metodologi Eksperimental / manipulative, verifikasi, hipotesis 

terutama metode kuantitatif. Misalnya desain survey, 

eksperimen, analisis isi. 

 

Penelitian ini mengunakan paradigma positivistik yakni metode 

yang terorganisir untuk mengkombinasikan deductive logic dan 

pengamatan empiris guna menemukan atau memperoleh konfirmasi 

tentang hukum sebab akibat yang bisa digunakan memprediksi pola umum 

gejala sosial tertentu. Pendekatan teoritik yang memiliki keterkaitan 

dengan model Hypothetico-deducive adalah Nomothetic theory. 

Pendekatan ini mengarahkan pemikirannya pada upaya mencari hukum-

hukum universal dan merupakan pendekatan yang banyak digunakan 

dalam studi eksperimental ilmu-ilmu alam serta menjadi model penelitian 

dalam ilmu-ilmu sosial. 

Pendekatan positivistik menekankan penelitian yang terdiri dari 

hipotesis tentang penyebab terjadinya masalah tersebut melalui teori-teori 
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dan hasil penelitian yang telah dikaji kebenarannya secara rasional. 

Penelitian lebih bersifat verifikasi terhadap teori yang ada. Mencari fakta-

fakta atau sebab-sebab dari gejala sosial masyarakat tanpa memperhatikan 

keadaan individu secara utuh. Metode positivistik ini menggunakan 

pendekatan yang bersifat riset konklusif (conclusive research), yang mana 

merupakan suatu tipe penelitian yang lebih formal dan terstruktur 

Dalam penelitian ini, pendekatan positivistik digunakan untuk 

melihat fenomena atau  realitas yang ingin dicari kebenarannya yaitu untuk 

memprediksi dampak program komunikasi Public Relations, 

Advertisement, Direct sales and Promotion dan Experiential Marketing 

yang terbungkus dalam kegiatan model Integrated Marketing 

Communication terhadap terciptanya Destination Brand Equity kota Solo. 

 

3. Kerangka Konseptual 

3.1. Destination Brand Equity 

Brand Equity merupakan dampak atau hasil dari rangkaian 

berbagai program komunikasi yang telah diluncurkan dan kegiatan 

perusahaan lainnya, baik yang didesain untuk pemasaran produk 

maupun citra organisasi. Berdasarkan definisi dari American Marketing 

Association (AMA) pengertian merek adalah: A brand is a „name, term, 

symbol, or design, or combination of them, intended to identify the 

goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate 

them from those of competition. Sementara Tom Duncan dalam 
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bukunya Principles of Advertising & IMC menyebutkan bahwa sebuah 

merek adalah persepsi hasil dari pengalaman dan informasi tentang 

suatu perusahaan atau produk. Dari dimensi lain, sesuai dengan 

Interbrand, salah satu perusahaan konsultan merek terkenal di dunia, 

menyebutkan bahwa merek adalah suatu kombinasi dari atribut nyata 

(tangible) dan tidak nyata (intangible), yang disimbolkan sebagai tanda 

merek (trademark), yang mana bila dikelola dengan baik, akan 

menciptakan pengaruh dan menggerakkan nilai merek(product value). 

Dari kedua pembatasan tersebut, dapat dikatakan bahwa merek 

merupakan suatu bentuk persepsi terhadap suatu produk atau 

perusahaan, yang merupakan hasil yang didapatkan khalayak dari 

informasi maupun pegalaman terhadap stimulus, tangible dan 

intangible, yang berupa nama, terminology, tanda, simbol, atau desain, 

atau berbagai kombinasi yang memberikan identifikasi tertentu dan 

membedakan dengan yang lain. Merek merupakan persepsi yang ada di 

benak khalayak. Jadi, apabila ingin mengukur keberadaan merek, maka 

yang diukur adalah persepsi khalayak terhadap suatu obyek. 

Adapun brand equity merupakan merek yang mengandung nilai 

financial tertentu, yang dihasilkan dari nilai intangible seperti brand 

awareness, image, perceived quality, evocations, familiarity, liking, dan 

sejenisnya, yang menyebabkan terjadinya nilai tambah bagi suatu 

merek (brand added value). David A. Aaker dalam bukunya Managing 

Brand Equity (2003:4), mendefinisikan brand equity sebagai satu 
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rangkaian dari aset seperti nama, pengenalan, loyalitas konsumen, 

persepsi terhadap kualitas dan asosiasi, yang terkait dengan suatu merek 

dan menambah nilai bagi produk yang ditawarkan. 

Brand Equity memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan 

market share suatu perusahaan. Pitta dan Katsanis dalam Yoo et al 

(2000:3) menyatakan bahwa brand equity dapat meningkatkan 

probabilitas pemilihan merek dan mengarahkan konsumen untuk loyal 

terhadap satu merek tertentu. 

Yoo, Donthu dan Lee (2000:2) menyatakan bahwa brand equity 

sangat dipengaruhi oleh dimensi-dimensi yang membentuknya. 

Sedangkan di sisi lain, dimensi-dimensi brand equity tersebut juga 

sangat dipengaruhi oleh kegiatan bauran pemasaran. Dalam 

penelitiannya, Secara umum brand equity sangat dipengaruhi oleh 

dimensi-dimensi yang membentuknya yaitu (1) Brand Awareness,  (2) 

Brand Image, (3) Perceived Quality, (4) Brand Loyalty,. Sementara 

disisi lain, dimensi-dimensi tersebut sangat dipengaruhi oleh kegiatan 

bauran pemasaran, yang dalam penelitian ini dikhususkan untuk melihat 

kegiatan IMC yang dilakukan kota Solo. 

Untuk dapat menciptakan brand equity yang kuat, maka merek 

harus mampu mengintegrasikan kegiatan komunikasi pasar yang 

diterapkannya. Menurut Kotler dan Keller (2006:348), setiap kegiatan 

IMC memiliki kekuatan yang berbeda-beda dan dapat dicapai dengan 

cara yang berbeda pula. Hal ini kemudian menjadi penting karena 
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dengan mengetahui peran dari setiap kegiatan komunikasi 

pemasarannya maka kita dapat mengetahui pula langkah apa yang harus 

ditempuh untuk menciptakan ekuitas merek yang kuat. 

Pada proses branding secara umum, yang biasa dilakukan oleh 

korporat maupun produk, brand atau merek didefinisikan sebagai 

“Suatu produk atau jasa yang dibuat khusus dengan positioning relatif 

terhadap kompetisi dan sesuai dengan jati diri khusus, yang terdiri dari 

kombinasi unik dari atribut fungsional dan nilai-nilai simbolik” 

(Hankinson & Cowking, 1993:10). Sedangkan Destination branding 

(Membangun merk destinasi wisata), menurut Blain, Levy dan Ritchie 

(2005:337), adalah rangkaian kegiatan pemasaran yang (1) mendukung 

terciptanya sebuah nama, simbol, logo, tanda atau grafis lainnya yang 

memudahkan untuk mengidentifikasi dan membedakan sebuah destinasi 

wisata, (2) secara konsisten menyampaikan harapan pengalaman 

perjalanan yang tak terlupakan dan spesifik atau unik terkait dengan 

destinasi wisata, (3) berfungsi untuk mengkonsolidasikan dan 

memperkuat hubungan emosional antara pengunjung dan  destinasi 

wisata; dan (4) mengurangi biaya konsumen untuk pencarian dan 

persepsi risiko. 

Aaker (1991:15) mendefinisikan brand equity sebagai seperangkat 

aset merek dan kewajiban terkait dengan merek, nama, dan simbol, 

yang menambah ataupun mengurangi nilai yang diberikan oleh 

produsen, dengan produk atau layanan kepada perusahaan dan atau 
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pelanggan perusahaan tersebut. Konsep mengenai brand equity berbasis 

konsumen yang diusulkan oleh Aaker (1991,1996) dan Keller 

(1993,2003) menawarkan kepada para pemasar destinasi wisata cara 

potensial mengukur kinerja sejauh mana brand identity (identitas 

merek) berhasil memiliki positioning di pasar ( Pike dkk , 2010). 

Kemudian, dalam rangka untuk menyelidiki hubungan struktural antara 

dimensi ekuitas merek dalam konten pariwisata, Model Boo Dkk 

(2009)  telah memainkan peranan penting.  Dimensi Aset biasanya tidak 

terintegrasi dalam model Destination Brand Equity. Alasannya 

dikarenakan pada proses branding perusahaan dan produk, pengukuran 

brand equity adalah dengan cara mengukur neraca intangible asset 

(Pike, 2010:128), yang termasuk kinerja proyeksi keuangan ke depan 

(Kim, Kim, & An, 2003) dan marketshare (Mackay, 2001). Namun 

demikian, ketika peneliti ingin berfokus meneliti destinasi wisata urban, 

representasi yang berbeda dari budaya kota dapat berkontribusi 

terhadap peningkatan daya tarik dan daya saing (Arnett, laverie, & 

Meiers, 2003; Arzeni, 2009). Selain itu, mengingat dampak dari aset 

budaya, seperti misalnya events, pada positioning, aset budaya juga 

dapat dilihat sebagai aset merek. Oleh sebab itu, representasi budaya 

spesifik adalah merupakan aset merek budaya potensial jika asset 

tersebut adalah alasan mengapa wisatawan menganggap destinasi 

wisatanya sebagai tujuan pariwisata yang unik. Literatur pariwisata dan 

branding destinasi wisata menyebutkan tentang pentingnya specific 
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cultural assets, dimana wisatawan dapat mengevaluasinya sebagai 

cultural brand asset yang signifikan. Aset-aset tersebut misalnya adalah 

monumen atau situs heritage, events, street culture, makanan daerah, 

tradisi, kontribusi terhadap heritage dunia, dunia hiburan/malam, 

festival budaya, museum, art centers (Dimanche, 2002:3). 

Melanjutkan analisis dari ke empat dimensi destination brand 

equity selain aset merek budaya, awareness adalah komponen utama 

dari sebuah merek pada destinasi pariwisata. Awareness juga mewakili 

kekuatan merek yang hadir  dalam pikiran target audiens sepanjang 

kontinum . Dalam rangka untuk menilai awareness sebuah destination 

branding, sebagian besar peneliti mempertimbangkan faktor-faktor 

yang berhubungan dengan proses pemilihan destinasi wisata. Dimensi 

ekuitas merek penting lainnya adalah mengacu  pada brand association 

atau asosiasi merek karena hal tersebut mencerminkan persepsi 

konsumen. Brand association juga mencakup citra merek yang 

menggabungkan persepsi nilai, kualitas, perasaan dan kepribadian 

merek. Asosiasi lain, yang dalam penelitian ini diambil menjadi 

pertimbangan, adalah yang dianggap penting bagi destinasi wisata 

budaya, seperti otentisitas, keramah tamahan, dan eksotisme. Brand 

Quality juga sering diidentifikasi sebagai dimensi signifikan dari Brand 

equity. Ketika membahas tentang destinasi wisata urban, 

pengorganisasian, atmosfer dan pengalaman yang berkualitas juga perlu 

untuk diletakkan dalam ruang lingkupnya. Loyalitas merek (brand 
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loyalty), sebagai dimensi brand equity, telah didefinisikan sebagai 

lampiran yang dimiliki pelanggan pada sebuah brand dan juga telah 

diakui sebagai sumber utama brand equity berbasis pelanggan. Lebih 

dari itu, di bidang pariwisata dan perhotelan, Back dan Parks (2003) 

mencatat bahwa loyalitas telah dianggap sebagai konsekuensi dari sikap 

kognitif multi dimensi terhadap merek tertentu. Oleh karena itu, 

loyalitas umumnya diketahui dari adanya kunjungan berulang dan 

rekomendasi.  

Dalam melakukan evaluasi terhadap destination brand equity, 

berdasarkan uraian diatas, maka dapat diukur dari nilai loyalitas, 

pengenalan, persepsi terhadap kualitas, asosiasi, dan kepemilikan asset-

aset lainnya terhadap suatu merek, dalam hal ini adalah cultural brand 

asset. Gambar 1.6 memberikan gambaran skema brand equity.  

Secara lebih lanjut dijelaskan, pemahaman tentang elemen-elemen 

destination brand equity yang meliputi: persepsi terhadap kualitas, 

asosiasi merek, loyalitas merek, pengenalan dan pemahaman merek, 

serta cultural brand assets, menjadi dasar penjabaran brand equity ke 

dalam berbagai dimensi. Persepsi terhadap kualitas merek merupakan 

evaluasi konsumen secara menyeluruh terhadap suatu merek. Sikap 

terhadap merek ini penting Karena sering dijadikan dasar tindakan dan 

perilaku konsumen dalam pemilihan suatu merek. 

Struktur yang ada dalam memori konsumen disebut sebagai 

asosiasi terhadap merek. Makna yang sederhana adalah bahwa integrasi  
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 Gambar 1.6. Brand Equity Model 

  

 Sumber : Aaker, 2003:271 

pemaknaan ke dalam struktur mental konsumen, yang mana konsumen 

menggunakan suatu sistem asosiasi atau relationships dengan konsep 

lain, ide dan aktivitas yang merupakan rangkuman dari berbagai 

pengalaman. Proses asosiasi mengkaitkan merek dengan konsumen 

dalam bermacam cara melalui pengalaman, pengetahuan, rasa maupun 

kepercayaan. Sedangkan pengenalan terhadap merek yang dapat dilihat 
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dari adanya recall, pengenalan, atau ada dalam top of mind konsumen, 

merupakan awal dari pengambilan keputusan konsumen. 

Adapun cultural brand assets merupakan bentuk yang dibangun 

melalui pendekatan keseimbangan investasi dalam memaknakan suatu 

merek, yang dikomunikasikan internal maupun eksternal, dan 

mempengaruhi dalam meningkatkan keuntungan merek, nilai aset, dan 

nilai merek yang berulang. Sedangkan brand loyalty (loyalitas terhadap 

merek) merupakan tingkat keterlibatan konsumen, yang mana harus 

mempunyai suatu merek yang diekspresikan dalam pembelian ulang, 

setia pada suatu merek, mengajak orang lain untuk menggunakan merek 

tertentu, dan mempunyai kekebalan terhadap daya tarik dari produk 

lain. Ukuran loyalitas dapat dilihat dari tingkat penggunaan, 

penggunaan di masa datang, kepuasan, dan melakukan rekomendasi 

pada orang lain. 

Sementara, Chris Fill dan Tony Yeshin dalam bukunya Integrated 

Marketing Communication, menjabarkan lebih detil tentang brand 

awareness (citra atau persepsi terhadap suatu merek), merupakan total 

impresi yang terbentuk dalam pikiran konsumen oleh suatu merek dan 

seluruh asosiasi terhadapnya, fungsi dan non fungsi. Gambar 1.11 

dibawah memberikan gambaran tentang unsur-unsur yang dapat 

membentuk citra merek melalui persepsi khalayak terhadap produk, 

yang dikembangkan oleh Chernatony dan McDonald (1998), yang 
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didasari pada dimensi tangible maupun intangible dari suatu produk, 

yang terdiri dari: core, actual, augmented, dan image product. 

   Gambar 1.7. Brand Image – The Chernatony and McDonald Chart. 

 

     Sumber : Chriss Fill and Tony Yeshin, 2001. 

 

3.2. Proses Komunikasi 

Elemen yang mewakili partisipan utama dalam komunikasi 

adalah sender dan receiver. Dua lainnya adalah alat komunikasi utama 

berupa message dan channel. Empat lainnya adalah fungsi dan 

prosesnya yaitu encoding, decoding, response dan feedback. Elemen 

terakhir adalah noise, yang merupakan faktor lain di dalam sistem yang 

mengganggu proses dan melawan komunikasi secara efektif. 
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a. Source/encoding. 

Source atau pengirim pesan dalam suatu komunikasi adalah orang 

dalam organisasi yang memiliki informasi untuk berbagi kepada 

orang atau sekelompok orang. Sumbernya bisa jadi individual 

(penjual atau juru bicara yang dibayar, seperti selebriti yang 

muncul dalam iklan) atau entitas nonpersonal (seperti organisasi 

atau perusahaan). 

b. Message 

Proses encoding membawa pengembangan suatu message yang 

mengandung informasi atau pemahaman yang diharapkan oleh 

sumber untuk disampaikan. Pesannya bisa verbal atau nonverbal, 

lisan atau tertulis, atau simbolis. Pesan harus dimasukkan ke 

dalam suatu bentuk mempengaruhi yang sesuai dengan saluran 

komunikais yang digunakan. 

c. Channel 

Channel meruupakan suatu metode dimana komunikasi berjalan 

dari sumber ke penerima. Pada level siaran, channek komunikasi 

dibagi menjadi dua yaitu personal dan nonpersonal. Personal 

channel adalah komunikasi dengan kontak langsung secara 

interpersonal (face to face) dengan target individual atau 

kelompok. Nonpersonal channel adalah membawa pesan tanpa 

kontak secara interpersonal antara pengirim dan peneirima pesan. 
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Nonpersonal channel secara umum adalah mass media atau 

komunikasi massa, karena pesan disampaikan kepada banyak 

individu pada saat yang bersamaan. 

d. Receiver / Decoding. 

Receiver atau penerima adalah seseorang atau lebih yang dibagi 

informasi oleh sender. Secara umum penerima adalah konsumen 

dalam pasar sasaran atau penonton yang membaca, mendengar 

dan/atau melihat pesan pemasar dan mengartikannya. Decoding 

adalah proses transformasi pesan kembali ke dalam pikiran. 

Proses ini dipengaruhi oleh kerangka acuan penerima pesan atau 

bidang pengalamannya, yaitu pengalaman, persepsi, sikap dan 

nilai-nilai yang dibawanya ke dalam situasi komunikasi. 

e. Noise 

Dalam proses komunikasi, pesan adalah subyek bagi faktor asing 

yang dapat mengganggu penerimaan. Distorsi yang tidak 

direncanakan ini disebut dengan noise. Contohnya adalah 

kesalahan atau masalah yang muncul dalam proses encoding 

pesan, distorsi pada sinyal radio atau televisi, atau distorsi pada 

titik penerimaan dan lain lain. 

f. Response/Feedback. 

Response adalah serangkaian reaksi setelah melihat, mendengar, 

atau membaca pesan. Respon penerima rentangnya mulai dari 

aksi yang tidak dapat diobservasi seperti penyimpanan informasi 
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di dalam memori untuk melakukan suatu aksi misalnya membeli 

barang yang diiklankan di Surat kabar. Feedback adalah bagian 

dari respon penerima yang dikomunikasikan kepada pengirim 

pesan yang memiliki berbagai bentuk, yang menutup putaran 

komunikasi. 

Gambar 1.8. Model proses Komunikasi. 

 

 

Sumber : Belch and Belch (2004:47) 

 

3.3. Proses Persepsi 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap program-program 

komunikasi yang telah dilakukan suatu organisasi oleh khalayak 

sasaran, dapat dilihat berdasarkan proses persepsi yang terjadi pada 

khalayak sasaran terhadap program-program komunikasi tersebut. 

Menurut David A Aaker, persepsi didefinisikan sebagai “the process by 

which an individual maintains contact with his environment” (persepsi 
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adalah suatu proses yang mana suatu individu mempertahankan kontak 

dengan lingkungannya), dan sebagai “process whereby an individual 

receives stimuli through the various senses and interprets them” 

(proses dimana suatu individu menerima rangsangan melalui bermacam 

perasaan dan interpretasinya), Aaker (1996:220). 

 Gambar 1.9. Proses Persepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : Rajeev Batra, John G. Myers, and David A. Aaker, 1996:220 

ATTENTION 
    Active Search 

    Passive Search 

    Passive Attention 

COGNITION 

INTERPRETATION 

    Simplify 

    Distort 

    Organize 

STIMULUS 
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Proses persepsi merupakan rangkaian dua tahapan, yakni adanya 

perhatian (attention) dan interpretasi (interpretation or comprehension) 

dari khalayak sasaran terhadap stimulus yang memungkinkan 

terbentuknya kognisi (cognition). Perhatian merupakan filter masuk 

atau tidaknya suatu pesan, sementara interpretasi lebih sebagai proses 

pemahaman suatu pesan. Interpretasi sangat dipengaruhi oleh kondisi 

individu penerima pesan, yang memungkinkan terjadinya 

penyederhanaan (simplify), perubahan atau penyimpangan (distort), 

maupun mengorganisasikan (organize) dengan referensi yang ada 

dalam pemikirannya. 

3.4. Tanggapan Khalayak Sasaran 

Proses persepsi merupakan tahap awal terjadinya tanggapan 

(response) dari publik atau khalayak sasaran dari suatu program 

komunikasi pemasaran yang dilancarkan. Tanggapan merupakan suatu 

reaksi penerima pesan dari apa yang mereka lihat, dengar atau baca. 

Belch (2004:145). Sejumlah model tanggapan khalayak telah 

dikembangkan oleh berbagai ahli, yang secara konvensional disusun 

berdasarkan tahapan penerimaan pesan dari tahap kognisi (cognition), 

afeksi (affection) dan tahap konasi (conation or behavioral stage). 

Diasumsikan bahwa proses penerimaan pesan diawali dengan tingkat 

pemahaman (knowledge), kemudian akan menciptakan sikap (attitude), 

dan akan mendorong terjadinya tindakan (practice).  
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   Gambar 1.10.  Model Tradisional Proses Tanggapan 

             

         Sumber : George E. Belch dan Michael E. Belch, 2004:145 

Salah satu model tradisional tahapan tanggapan yang dianggap 

terbaik adalah yang dikembangkan oleh Robert Lavidge dan Gary 

Steiner sebagai suatu paradigma dalam penetapan dan pengukuran 

tujuan komunikasi, yang disebut sebagai the Hierarchy of Effects 

Model. Model ini membagi tahap kognisi ke dalam sub dimensi 

pengenalan (awareness) dan pengetahuan (knowledge), tahap afeksi 

dibagi ke dalam tahap suka (liking), memilih (preference) dan yakin 

(conviction), dan tahap konasi dilihat sebagai adanya suatu tindakan 

(action). 
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 3.5. Program-program Komunikasi Pemasaran. 

Untuk melihat dampak atau tanggapan konsumen pada berbagai 

program komunikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah kota Solo, 

akan menggunakan teori model Proses tanggapan Tradisional terhadap 

program Komunikasi Pemasaran, yang meliputi :  

3.5.1. Direct Sales and Promotion. 

Direct Sales and Promotion adalah Kegiatan komunikasi 

pemasaran yang biasa dipergunakan dengan membuat kondisi khusus 

atau keuntungan tambahan untuk menarik konsumen dengan segera. 

Adapun definisi promosi penjualan adalah: Promotions are often 

regarded as a more direct form of persuasion,based frequently on 

external incentives rather than inherent product benefits, designed to 

stimulate immediate purchase and to „move sales forward‟ more 

rapidly than would otherwise occur. 

Pada dasarnya promosi penjualan lebih mengarah pada terciptanya 

tindakan (konasi) atau behavioral. Di dalam program promosi 

penjualan, berdasarkan siapa yang akan dijadikan khalayak sasaran, 

dapat dibedakan dalam bentuk aktivitas consumer-oriented sales 

promotion, yakni bentuk promosi yang ditujukan langsung pada 

konsumen atau pengguna akhir produk maupun jasa pariwisata, yang 

didesain untuk mendorong mereka agar melakukan tindakan atau 
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pembelian. Misalnya program sampling, kupon berhadiah, potongan 

harga, kontes, refunds, dan sejenisnya. 

Sedangkan menurut Belch and Belch (2004:145), Direct Marketing 

adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan langsung 

kepada konsumennya untuk menghasilkan respon atau sebuah transaksi. 

Sales Promotion merupakan aktivitas pemasaran yang menyediakan 

nilai lebih atau intensif pada tim pemjualan, distributor atau consumen 

secara langsung untuk mendorong penjualan. Dan personal selling 

adalah merupakan suatu bentuk komunikasi orang ke orang dimana 

penjual membujuk pembeli untuk membeli produk atau jasa 

perusahaan. Personal selling dilakukan dengan kontak langsung antara 

pembeli dan penjual, baik itu tatap muka atau melalui bentuk 

komunikasi lain seperti telepon. 

Sementara program promosi penjualan produk pariwisata yang 

ditujukan bagi (pedagang) perantara atau agen disebut sebagai trade 

oriented sales promotion, yakni bentuk promosi yang didesain untuk 

memotivasi distributors dan/atau pengecer untuk membawa produk 

pariwisata dan membuat upaya ekstra agar mendorong produk tersebut 

ke konsumen mereka. Berbagai bentuk trade oriented promotion, seperti 

dealers contest, pengurangan harga, pemasangan point of purchase, 

pelatihan salesman, pameran dagang, kerjasama periklanan, dan berbagi 

bentuk lain yang diharapkan dapat memotivasi perantara atau travel 

agent. 
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Meskipun program sales promotion pada umumnya digunakan 

untuk mendorong terjadinya penjualan dengan segera, tetapi diharapkan 

program ini juga dapat ikut mendukung pembentukan identitas atau 

citra merek, membuat konsumen mengenal (aware) terhadap merek, 

mengkomunikasikan keuntungan atau fitur spesifik dari produk, yang 

dapat ikut memberikan kontribusi pada terbentuknya citra positif suatu 

merek. Penguatan identitas merek ini dikenal sebagai consumer 

franchise building (CFB) promotions. CFB ini didesain untuk 

membangun preferensi merek dalam jangka panjang, dan membantu 

perusahaan mencapai tujuan akhir terjadinya penjualan bukan karena 

adanya program sales promotion saja.  

3.5.2. Public Relation 

Mengutip buku dari Belch and Belch (2004:174), Public Relations 

merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi perilaku publik, 

mengidentifikasikan kebijakan dan prosedur dari sebuah organisasi 

terhadap public interest serta melaksanakan sebuah program untuk 

mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. Public Relations 

memiliki tujuan yang lebih luas daripada publisitas, yaitu untuk 

mendirikan dan memelihara citra positif perusahaan di hadapan publik. 

Menurut Cutlip,  Center and Brown (2000:4) dalam buku Effective 

Public Relations, public relations didefinisikan sebagai: 

PR is the management function which evaluate public attitudes, 

identifies the policies and procedures of an individual or an 
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organization with the public interest, and plans and executes a program 

of action to earn public understanding and acceptance. Berdasarkan 

definisi tersebut, terdapat dua pemahaman dalam kegiatan PR, pertama, 

melakukan fungsi manajemen, yakni mengevaluasi sikap (eksternal) 

dan memahami kondisi internal (kebijakan dan prosedur), yang 

dikembangkan dalam suatu rencana program, untuk memperoleh 

pemahaman dan penerimaan dari stakeholders. Kedua, mengeksekusi 

program-program yang telah direncanakan, sehingga dampak yang 

diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu, yang selanjutnya 

dampak dipantau dari evaluasi terhadap tanggapan yang terjadi pada 

stakeholders. Dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana 

pemahaman dan penerimaan stakeholeders terhadap program-program 

PR yang telah dilancarkan. 

Berbagai jenis alat PR dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

penyampaian dan penetrasi pesan city branding maupun product dalam 

bentuk eksekusi suatu program PR, seperti pemanfaatan press 

conference, special events, news release, direct mail, audio visual 

media, interactive media, dan sejenisnya 

Dari sisi lain, media merupakan saluran yang membawa isi pesan 

yang terkandung dalam program PR tools tersebut. Cara yang lebih baik 

dalam melakukan kategorisasi media komunikasi adalah 

mempertimbangkan perbedaan jenis-jenis media yang akan 

dimanfaatkan dalam suatu program. Ronald D. Smith dalam bukunya 
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Strategic planning for PR membagi taktik atau eksekusi komunikasi ke 

dalam empat kategori, yakni: 

1. Interpersonal Communication, melalui komunikasi tatap muka 

untuk menciptakan keterlibatan dan interaksi dengan khlayak 

sasaran. 

2. Organizational media, merupakan suatu terbitan atau produksi 

dari organisasi, yang dapat mengontrol isi pesan termasuk dalam 

hal pengaturan waktu, pengepakan, dan distribusi. 

3. News media, mengupayakan peluang sebagai sarana presentasi 

yang dapat dipercaya untuk pesan-pesanorganisasi pada khalayak 

sasaran yang luas. 

4. Advertising and promotional media, merupakan media yang dapat 

dikontrol, umumnya media diluar organisasi juga untuk 

menjangkau khalayak sasaran yang luas. 

Secara bersamaan, dari keempat kategori tersebut akan mampu 

menciptakan ratusan taktik-taktik komunikasi yang berbeda. Masing-

masing dapat digunakan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan 

publiknya, meskipun tidak semua alat tepat untuk digunakan. Perlu 

seleksi kombinasi alat yang sesuai dengan tujuan program maupun 

khalayak sasaran yang ingin dacapai. Berbagai khlayak sasaran dalam 

PR yang diklasifikasikan ke dalam internal dan external public, yang 

meliputi media, masyarakat, pegawai, pemerintah, pemilih, konsumen, 

mahasiswa, dosen, komunitas ataupun pemegang kebijakan. 
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Bermacam alat yang dapat dimanfaatkan dalam PR, umumnya 

lebih bertumpu pada media massa sebagai alat utama dalam 

penyampaian pesan pada khalayak sasaran. Alat-alat komunikasi 

tersebut sangat bervariasi, antara lain: press conference, news release, 

press kits, publications, films and videos, displays, public tours, media 

tours, media event, speeches, meeting and video conference, websites 

and email, dan sejenisnya. Adapun jenis aktivitas yang dilakukan, 

seperti: publicity, media relations, employee relations, financial or 

investor, dan crisis management. 

Untuk memahami dampak yang terjadi dari adanya implementasi 

taktik PR, saat ini ada kecenderungan dalam mengevaluasi program PR 

dilakukan lebuh sistematis. Walter K. Lindenmann, senior vice 

president dan direktur riset Ketchum, menyarankan penggunaan ramuan 

teknik riset, yang mayoritas „dipinjam‟ dari riset periklanan dan 

pemasaran, untuk mengupayakan cara evaluasi yang komplit. Dia juga 

memberi catatan, paling tidak ada tiga tahap dalam pengukuran dan 

evaluasi program PR, seperti dalam gambar 1.11 . 

Pada tahap dasar (level # 1) merupakan kumpulan dari pengukuran 

pada distribusi pesan dan penempatan atau pemilihan media. Tahap 

kedua (level # 2), yang mana diperlukan pengukuran dengan teknik 

yang lebih sophisticated, meliputi pengukuran pengenalan (audience 

awareness), pemahaman (comprehension), dan kemampuan 

pengulangan (retention) terhadap pesan. Pada tahap tertinggi (Level # 
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3), adalah pengukuran pada terjadinya perubahan sikap (changes in 

attitudes), opini (opinions), dan perilaku (behavior). 

 

     Gambar 1.11. PR Effectiveness Yardstick. 

 

   Sumber : Kechum, New York, published in Public Relation Quarterly. 

Pada dasarnya, pengukuran dan evaluasi terhadap program PR, 

lebih ditekankan pada tahapan tingkat pengenalan dan pemahaman 

(cognition), kesukaan, pemilihan, dan keyakinan (affection), dan 
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tindakan atau perilaku (conation/behavioral) yang terjadi pada khalayak 

sasaran yang diasumsikan sebagai dampak dari program-program PR 

yang telah dilaksankan. 

3.5.3. Advertisement 

Advertisement merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran 

yang secara persuasive didesain untuk mendapatkan respon positif dari 

pasar yang disasar. Di dalam kontek IMC, iklan yang baik (periklanan 

yang mendapat tanggapan dari khalayak), akan dapat mempengaruhi 

perilaku khalayaknya. Ketika perilaku positif terhadap suatu produk  

atau perusahaan tercipta di benak konsumen, maka konsumen tersebut 

akan mempunyai peluang untuk termotivasi melakukan pembelian. 

Sedangkan menurut Belch and Belch (2004), Advertising adalah segala 

bentuk komunikasi non-personal tentang organisasi, produk, jasa atau 

ide oleh sponsor yang dikenal. Aktivitas ini disalurkan melalui berbagai 

media massa seperti TV, radio, majalah dan Koran. Advertising 

merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting, khususnya 

bagi perusahaan yang produk dan jasanya memiliki massa. 

Dalam Integrated Marketing Communications yang ditulis oleh 

Keith J Tuckwell, bahwa secara konsep orientasi periklanan terbagi 

menjadi dua, yaitu iklan produk dan iklan promosi. Iklan produk berisi 

tentang informasi yang membantu untuk membangun citra, apakah itu 

sebuah merek ataupun perusahaan. Sedangkan promotional advertising 

lebih didesain untuk mengkomunikasikan penawaran khusus untuk 
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mendapatkan respon dalam jangka pendek dari konsumennya.  Tujuan 

dasar periklanan lebih mengarah pada kognisi (pemberian informasi 

atau persuasi) dan afeksi (perubahan sikap). Pada umumnya periklanan 

lebih memberikan pesan yang didasari pada apa kelebihan atau 

keuntungan produk dan informasi produk. 

Sebagai bentuk promosi yang menggunakan media massa 

khususnya, makna pesan yang disampaikan dalam periklanan dapat 

dipantau dari bentuk-bentuk eksekusi yang dapat dikembangkan dalam 

dimensi verbal, visual, dan motion. Dalam periklanan, proses kreatif 

atau pengembangan pesan dapat dijabarkan dalam empat area dasar: 

konsep, kata-kata, gambar, dan media atau penghantar yang digunakan 

untuk merepresentasikan pesan. Konsep didefinisikan sebagai ide dasar, 

yang mana suatu ide dibentuk oleh kombinasi mental dari seluruh 

karakteristik atau bagian-bagian dari pengembangan pesan tersebut. 

Konsep adalah suatu  ide, yang dalam periklanan sering disebut the big 

idea, sesuatu yang diekspresikan dengan jelas dan mengkombinasikan 

kata-kata (verbal) dan gambar (visuals). 

Adapun pengembangan the big idea ke dalam bentuk-bentuk 

periklanan yang konkrit seperti yang ada di media televisi, media cetak, 

radio, billboard, poster dan sejenisnya, sebagai eksekusi dari suatu ide 

yang diterjemahkan ke dalam kata-kata, symbol, model, suara, gambar, 

nuansa, atau kombinasi dari berbagai bentuk eksekusi, yang dapat 
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memberikan jawaban terhadap kebutuhan atau keinginan yang 

dirasakan khalayak. 

3.5.4. Experiential Marketing  

Terminologi Experiential marketing telah digunakan dalam 

berbagai bentuk elemen komunikasi pemasaran yang bervariasi, seperti 

event marketing, sponsorships, shopping mall design, online marketing, 

dan berbagai bentuk program komunikasi lainnya. Sementara Bernd H. 

Schmitt dalam bukunya Experiential Marketing (1999:255), 

menyatakan bahwa experiential marketing berbeda dengan traditional 

marketing, yang umumnya berfokus pada fungsi fitur (features) dan 

keuntungan (benefits) produk. Fitur produk merupakan karakteristik 

yang melengkapi fungsi dasar produk, yang dilihat sebagai elemen yang 

membedakan dengan produk lainnya. Adapun benefits muncul dari 

fungsi fitur, dan merupakan penampilan karakteristik yang dicari 

konsumen dari sebuah produk. 

Schmitt membatasi Experience Marketing sebagai cara mengikat 

konsumen dengan memberikan pengalaman positif kepada khalayak. 

Ada 4 karakteristik experiential marketing, yaitu: 

1. Fokus pada pengalaman konsumen. Pengalaman merupakan 

hasil dari pertemuan, atau pengalaman kehidupan melalui 

berbagai macam situasi, yang dipacu oleh stimulus pada panca 

indera, perasaan dan logika. 
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2. Konsumsi produk sebagai pengalaman bagi pelanggan. Saat 

mengkonsumsi produk, situasi yang terjadi merupakan 

pengalaman bagi pelanggan. 

3. Konsumen maupun prospek merupakan mahluk rasional 

sekaligus emosional. Dalam pengambilan keputusan, konsumen 

akan menggunakan rasio dan emosinya 

4. Metode dan alat-alat dalam Experiential Marketing dapat 

digunakan secara fleksibel. Mungkin menggunakan analisis dan 

kuantitatif, tetapi juga bisa dengan intuisi dan kualitatif, baik 

dalam pengembangan konsep maupun implementasi atau 

eksekusi program. 

 Menurut Scchmitt, dalam mengelola Experiential Marketing, 

pengalaman dapat dibedah melalui berbagai macam cara atau tipe yang 

berbeda, yang masing–masing mempunyai struktur dan proses yang 

khas dan unik yang menyertai. Schmitt juga menjelaskan pendekatan ini 

sebagai Strategic Experiential Modules (SEMs), yang meliputi indera 

(sense), rasa (feel), rasio (think), tindakan (act), dan keterlibatan 

(relate). 

Penangkapan pengalaman terhadap suatu produk yang 

menciptakan stimulus melalui sense, dapat berupa pandangan mata, 

suara, sentuhan, taste dan bau. Sementara feel dilakukan dengan 

menciptakan daya tarik pada rasa atau sikap diri dan emosi konsumen 

melaui suasana yang menyentuh afeksi terhadap produk, seperti 
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menciptakan suasana yang menyentuh rasa empati konsumen. Dalam 

penciptaan pengenalan maupun pemahaman, umumnya sentuhan rasio 

lebih dominan. Sehingga daya tarik think dapat diterapkan seperti 

menciptakan pengalaman dalam pemecahan masalah yang dapat diatasi 

oleh penggunaan suatu produk. Act merupakan suatu daya tarik karena 

adanya tindakan yang mempengaruhi melalui pengalaman fisik, gaya 

hidup, maupun interaksi. Sementara relate lebih merupakan aspek dari 

adanya sense, feel, think dan act yang menghasilkan keterlibatan 

(involvement) konsumen, yang ditambahkan pada pengalaman individu 

konsumen yang terkait dengan kondisi ideal konsumen sendiri dan 

khalayak lain, juga mempengaruhi budaya mereka. 

Dimensi lain tentang Experiential Marketing adalah seperti yang 

dikemukakan oleh Tom Duncan dalam bukunya: Principles of 

Advertising and IMC (2005), bahwa substansi yang sama yang disebut 

sebagai experiential contact, meliputi event marketing, exhibition, 

sponsorship, dan customer services sebagai sarana untuk menciptakan 

keterlibatan (cutomer‟s involvement) yang didapat melalui pengalaman 

dan keterkaitan antara konsumen dengan suatu produk atau brand. 

Keterlibatan konsumen ini tidak sekedar menciptalan atensi, tetapi juga 

berdampak pada sikap dan perilakunya. Berikut kutipan Duncan dalam 

bukunya, yang kira-kira artinya adalah: “Orang akan sedikit mengingat 

akan apa yang dilihatnya, tetapi lebih ingat akan apa yang menjadi 

pengalaman yang melibatkan mereka. Maka, keterlibatan konsumen 
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akan pengalaman terhadap suatu merk merupakan hal yang dapat 

menjadi bagian bernilai pada komunikasi pemasaran. Kata kuncinya 

adalah “keterlibatan”. Salah satu prinsip dari kerjasama untuk 

memperoleh keterlibatan konsumen sehingga mereka merasa sebagai 

bagian dari apa yang terjadi dan pada akhirnya merasa ikut memiliki. 

Ini merupakan alasan dasar untuk menggunakan event dan sponsorship. 

Aktivitas ini, bila didesain dan dikelola dengan baik, akan 

memaksimalkan aspek positif pelayanan konsumen yang melibatkan 

konsumen dalam cara yang positif dan dapat diingat dengan baik, dan 

mampu mengirim pesan merk dengan kuat yang didasari pada 

pengalaman yang berdampak kuat”. 

Dari pemikiran Duncan tentang esensi dari experiential contact 

yang menekankan involvement sebagai tujuan dasar, selaras dengan ide 

Schmitt dalam Experiential Marketing, khususnya terjadinya relate 

pada diri konsumen terhadap brand. Dalam penelitian ini Experiential 

Marketing dimaknakan sebagai upaya komunikasi untuk mencapai 

keterlibatan konsumen (consumer involvement), melalui pendekatan 

kognisi, afeksi, maupun konasi, yang mampu memberikan pengalaman 

bagi konsumen terhadap merek. 

Adapun sarana atau alat-alat yang digunakan dalam experiential 

marketing dikelompokkan dalam bentuk event marketing, exhibition, 

sponsorships, dan customer services. Seperti halnya program-program 

komunikasi pemasaran lainnya, hasil dari implemetasi experiential 
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marketing, akan dilihat pada dampak yang ditimbulkannya dalam 

tahapan pemahaman, sikap, dan tindakan konsumen terhadap program. 

 

3.6. Integrated Marketing Communication. 

Integrated Marketing Communication (Komunikasi pemasaran 

terpadu) merupakan suatu bentuk penataan ulang yang disempurnakan 

tentang konsep, strategi, dan taktik komunikasi pemasaran dalam 

aktivitas konvensional, yang dikenal sebagai promosi (promotion) dan 

merupakan bagian dari bauran pemasaran. Diawali pada tahun 1993, 

Don E.Schults, Stanley I.Tannenbaum, dan Robert F.Lauternborn 

menulis buku yang berjudul Integrated Marketing Communication 

Pulling it Together & Making it Work, yang menandai munculnya 

pemahaman pendekatan atau paradigma baru dalam komunikasi 

pemasaran, yang dikenal sebagai IMC. 

Hampir lima belas tahun sejak diterbitkannya buku tersebut, 

sampai saat ini IMC masih menjadi polemik, baik dari sisi akademis 

seperti yang ada di perguruan tinggi maupun dalam kegiatan praktis di 

industri komunikasi pemasaran. Banyak buku teks yang ditulis sejak itu 

terutama buku-buku tentang periklanan, media, komunikasi pemasaran, 

bahkan pemasaran dan bisnis telah memasukkan IMC sebagai bagian 

yang diulas, meskipun dengan pendekatan dan dimensi masing-masing. 

Demikian juga dalam praktek di industri komunikasi pemasaran, 

khususnya periklanan juga mencoba memasukkan kegiatan IMC ke 
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dalam aktivitasnya, meskipun dengan cara sendiri-sendiri untuk 

memcoba „menterjemahkan‟ konsepsi IMC ke dalam aktivitas industri, 

yang sering mempunyai pemahaman dan kegiatan yang berbeda-beda. 

Di bawah ini diulas beberapa definisi tentang IMC yang mendasari 

pemahaman IMC yang diterapkan dalam penelitian ini. Misalnya 

American Association of Advertising Agencies (AAAA) memberikan 

batasan tentang IMC sebagai berikut: IMC is a concept of marketing 

communications planning that recognizes the added value of a 

comprehensive plan. Such as a plan evaluates the strategic roles of a 

variety of communications disciplines, for example, general 

advertising, direct response, sales promotion and PR, and combines 

these disciplines to provide clarity, consistency, and maximum impact 

through the seamless integration of messages. Definisi lain tentang 

IMC yang dikemukakan oleg Don E.Schultz dan Heidi Schultz dalam 

bukunya IMC the Next Generation (2004) menyatakan bahwa: IMC in a 

strategic business process used to plan, develop, execute, and evaluate 

coordinated, measurable, persuasive brand communication programs 

over time with consumers, customers, prospects, and other targeted, 

relevant external and internal audiences. Sementara Tom Duncan 

dalam bukunya: IMC Using Advertising & Promotion to Build Brands, 

menjelaskan secara singkat tentang IMC, yakni: IMC is a process for 

managing the customer relationships that drive brand value. More 

specifically, it is a cross functional process for creating and nourishing 
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profitable relationships with customers and other stakeholders by 

strategically controlling or influencing all messages sent to these 

groups and encouraging data driven, purposeful dialogue with them. 

Dari ketiga definisi di atas, dapat dimaknakan bahwa IMC adalah 

strategi bisnis yang digunakan sebagai konsep dasar pengembangan 

suatu rencana komunikasi pemasaran, untuk memberikan nilai tambah 

dalam pencapaian hubungan dengan pelanggan maupun khalayak 

sasaran internal dan eksternal lainnya, dengan mengkomunikasikan 

pesan merek melalui pemanfaatan silang fungsi elemen-elemen promosi 

atau komunikasi pemasaran secara terintegrasi, terkontrol, optimal, 

efisien dan efektif, dalam upaya pencapaian brand value and equity. 

Sebagai konsep, IMC merupakan proses yang berkelanjutan dalam 

upaya untuk pencapaian hubungan dengan pelanggan (customer 

relationships), yang memungkinkan terjadinya penjualan, keuntungan, 

dan secara bertahap membangun brand equity. Adapun dasar terjadinya 

proses tersebut, sangat diwarnai oleh komunikasi, yakni proses 

pengiriman dan penerimaan pesan, yang merupakan fondasi dasar bagi 

setiap hubungan, termasuk terjadinya hubungan antara pelangan dengan 

merek (brand relationship). 

IMC merupakan pengembangan strategi komunikasi yang dianggap 

mampu mengoptimalkan program komunikasi pemasaran dalam arti 

menciptakan efektivitas sekaligus efisiensi dalam strategi pemasaran, 

disamping bermanfaat bagi pengembangan bisnis perusahaan. IMC 
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merupakan hasil karya tulis yang muncul pada akhir abad 20, dan 

merupakan paradigma baru dalam strategi pemasaran dan bisnis, yang 

dapat diaplikasikan pada era global saat ini dan di masa mendatang. 

Dalam perencanaan bisnis secara konvensional, umumnya kegiatan 

corporate communication dan marketing communication dilakukan 

terpisah dan ditangani oleh departemen yang berbeda, yang sering 

berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi. Corporate 

communication biasanya dikelola oleh bidang PR atau corporate 

communication department, sementara marketing communication lebih 

menjadi urusan bagian promosi, periklanan atau departemen pemasaran. 

Kesuksesan bisnis perusahaan merupakan hasil akhir dari suatu 

program komunikasi, yang tidak dapat dibedakan apakah karena adanya 

dampak adanya program corporate communication atau mungkin dari 

marketing communication. Adapun citra perusahaan maupun brand 

identity merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bagaimana 

konsumen percaya pada perusahaan, produk, jasa, atau terjadinya 

hubungan dengan merek (brand  relationship), merupakan dampak dari 

adanya program komunikasi, baik yang ditangkap sebagai informasi, 

maupun yang berasal dari adanya pengalaman dan keterlibatan 

konsumen pada produk maupun perusahaan. 

Penggunaan bermacam alat komunikasi pemasaran dalam integrasi 

saat ini telah menjadi suatu norma, yang mana digerakkan oleh 

kekuatan, yang meliputi: (a) teknologi informasi, internet dan World 
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Wide Web, (b) kebutuhan bisnis di manapun yang bergeser menjadi 

berfokus pada konsumen (customer focused) dan digerakkan oleh 

konsumen (consumer driven), (c) pengembangan teknologi database, 

(d) periklanan dan kegiatan praktis komunikasi pemasaran lainnya, (e) 

globalisasi dan perebutan merek global dan positioning global, (f) 

kebutuhan untuk peningkatan pembelajaran perusahaan, dan (g) upaya 

untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam alokasi sumber daya. 

Sebagai bentuk model, IMC merupakan suatu proses yang 

berkelanjutan, dalam upaya mencapai hubungan dengan pelanggan 

(customer relationship). Tom Duncan memberikan model dalam suatu 

proses IMC, seperti yang digambarkan dalam Gambar 1.12 

           Gambar 1.12.  IMC Process Model 

           

            Sumber: Tom Duncan, 2002:9 
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Proses IMC diawali dengan adanya pemahaman terhadap pasar 

sasaran khususnya, melalui data sekunder maupun primer, sebagai dasar 

dalam perencanaan program, yang dikembangkan sebagai database 

management. Dalam pengelolaan database dari data mentah sampai 

menjadi berbagai alternative strategi maupun taktik, yang dibantu 

dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dari pemahaman terhadap 

konsumen, yang dikelompokkan dalam kategori demografi, geografi, 

maupun psikografi dan behavioral, selanjutnya data dianalisis dan 

dikaitkan dengan pemahaman terhadap produk yang akan dipasarkan, 

untuk menciptakan inti pesan dan penetrasinya, yang dikenal sebagai 

strategi pengembangan pesan (message development) 

Strategi pesan ini meliputi penemuan konsep dasar (core concept) 

yang disebut sebagai „the big idea‟ atau positioning produk, dan juga 

bagaimana cara penetrasi pesan (message penetration) tersebut agar 

dapat berdampak di benak konsumen secara efisien dan efektif. Inti 

pesan atau core concept dapat dikembangkan dari dua sisi, yakni 

didasari pada apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan (needs and 

wants) konsumen, dan apa yang menjadi kelebihan dan keuntungan 

produk bagi konsumen (product benefits). 

Selain itu, juga perlu dilakukan pengembangan strategi media, yang 

meliputi pemilihan dan penetapan media apa yang akan dipergunakan 

sebagai kendaraan penghantar pesan kepada khalayak sasaran. Media 

dapat dikategorikan sebagai media massa (mass media), media 
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interpersonal (interpersonal media), dan media interaktif (interactive 

media). Lebih lanjut, masing-masing kategori media dapat dirinci ke 

dalam sub kategori, misalnya televisi dan radio sebagai media siar; 

majalah, surat kabar, tabloid sebagai media cetak; dan billboard, poster, 

spanduk dan sejenisnya sebagai media luar ruang. 

Sementara media interpersonal dapat meliputi tatap muka 

perorangan (face to face) atau media kelompoh (group) seperti seminar, 

kelas, diskusi dan sejenisnya. Adapun jenis media interaktif dapat 

berupa website, CD ROM, email, SMS, kiosk dan sejenisnya, yang 

umumnya menggunakan teknologi informasi komputer dan internet. Di 

samping itu, yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan 

strategi media adalah jangkauan khalayak yang dapat dicapai (reach), 

jumlah frekuensi yang memungkinkan khalayak sasaran terterpa 

(frequency), dan pola keberlangsungan program (continuity). 

Kedua strategi dasar, pesan dan media, dalam program komunikasi 

tersebut, selanjutnya menjadi acuan dalam penentuan elemen-elemen 

komunikasi pemasaran atau promosi, yang dapat dikategorikan sebagai 

soft sell elements seperti advertising, PR, interactive marketing, atau 

experiential marketing, dan kategori elemen promosi hard sell yang 

meliputi  sales promotion, direct response, personal selling, point of 

purchase, dan sejenisnya. 

Setelah pemilihan elemen-elemen komunikasi pemasaran 

ditetapkan, selanjutnya konsep-konsep strategi tersebut dijabarkan lebih 
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konkrit kedalam bentuk-bentuk eksekusi pesan dan penetrasi media, 

untuk selanjutnya diimplementasikan, agar tercapai tujuan program 

komunikasi pemasaran, yakni terbentuknya brand relationships. 

Setelah dalam periode waktu tertentu program diaplikasikan, maka 

perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak yang terjadi pada konsumen 

(consumer response), yang meliputi pemahaman (cognition), sikap 

(affection), atau tindakan (behavioral). Apakah dampak program sudah 

sesuai dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan, atau terjadi 

penyimpangan, di samping melihat faktor-faktor lain yang mungkin 

berperan dalam pembentukan dampak program. 

Data hasil evaluasi ini, selanjutnya dilakukan analisis (umumnya 

menggunakan analisa SWOT), yang hasilnya akan merevisi, menambah 

dan mengembangkan database, sebagai dasar penentuan lebih lanjut 

rencana program IMC kedepan. Apabila consumer relationship sebagai 

basis integrasi dalam pemasaran telah terbentuk, diyakini bahwa 

selanjutnya akan terjadi penjualan dalam jangka panjang, yang akan 

menghasilkan keuntungan perusahaan, disamping akhirnya mampu 

mendongkrak terciptanya brand equity. 

Model proses IMC tersebut dijadikan dasar pemikiran atau 

konsepsi dalam penelitian ini, yakni terutama untuk melihat hubungan 

antara fenomena tentang pemahaman dan sikap khalayak pada program-

program komunikasi yang telah diluncurkan sebagai elemen 

komunikasi pemasaran, dan dikaitkan dengan terbentuknya product 
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value yang terkandung dalam dimensi-dimensi destination brand equity 

yang selanjutnya akan membentuk destination brand equity itu sendiri. 

Dari uraian kerangka konseptual tersebut selanjutnya dapat dijelaskan secara 

skematis sebagai berikut : 

Gambar 1.13. Skema Hipotesis 
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Dari berbagai variabel tersebut, dirinci lebih lanjut sehingga menjadi 

dimensi yang akan dijadikan pedoman dalam pengumpulan data sebagai variabel-

variabel penelitian, seperti Gambar 1.14 di bawah ini 

Tabel 1.3. Variabel penelitian 

Variabel Bebas 

(independent Variable) 

X1. Direct Sales and Promotion 

X2. Public Relations 

X3. Advertising 

X4. Experiential Marketing 

Variabel Terikat 

(Dependent Variabel) 

Y  . Destination Brand Equity 

 

 

Public Relations 
 

Direct Sales and promotion 
 

Experiential Marketing 
 

DESTINATION 

BRAND EQUITY 

Advertising 
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1.6. Hipotesis. 

Hipotesis dalam penelitian ini untuk memahami nilai hubungan dan 

pengaruh antara independent dan dependent variable sebagai berikut:  

1. Ada hubungan antara program-program IMC terhadap destination brand 

equity kota Solo dilihat dari tangapan khalayak. (H1) 

2. Semakin positif tanggapan khalayak pada program-program IMC, semakin 

berpengaruh terhadap terbentuknya destination brand equity (H2) 

a. Semakin positif tanggapan khalayak pada program-program Public 

Relations maka akan semakin berpengaruh terhadap terbentuknya 

destination brand equity (H2a) 

b. Semakin positif tanggapan khalayak pada program-program 

Advertisement maka akan semakin berpengaruh terhadap terbentuknya 

destination brand equity (H2b) 

c. Semakin positif tanggapan khalayak pada program-program Direct 

sales and Promotion maka akan semakin berpengaruh terhadap 

terbentuknya destination brand equity (H2c) 

d. Semakin positif tanggapan khalayak pada program-program 

Experiential Marketing maka akan semakin berpengaruh terhadap 

terbentuknya destination brand equity (H2d) 

3. Program-program komunikasi pemasaran yang bersifat soft sell lebih 

berpengaruh terhadap terbentuknya destination brand equity dibandingkan 
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dengan program-program komunikasi pemasaran yang bersifat hard sell. 

(H3) 

1.7. Konsep. 

Strategi Integrated Marketing Communication yang tercermin dalam 

kegiatan komunikasi Public Relations, Advertisement, Direct sales and Promotion 

dan Experiential Marketing merupakan dasar pertimbangan utama penelitian ini, 

dalam upaya memahami dampak dari seluruh program komunikasi yang telah 

dilakukan kota Solo. Dari model proses IMC, bahwa integrasi dari berbagai 

elemen komunikasi pemasaran tersebut merupakan upaya pencapaian hubungan 

dengan wisatawan (customer relationships), yang pada akhirnya akan berdampak 

pada pembentukan destination brand equity.  

Destination Brand equity sangat dipengaruhi oleh dimensi-dimensi yang 

membentuknya. Sedangkan di sisi lain, dimensi-dimensi brand equity tersebut 

juga dipengaruhi oleh kegiatan IMC. Dalam penelitiannya, Stella Kladou, John 

Kehagias, 2013, menjelaskan bahwa destination brand equity sangat dipengaruhi 

oleh dimensi-dimensi yang membentuknya yaitu: (1) Perceived quality, (2) Brand 

Loyalty, (3) Brand Awareness, (4) brand association dan (5) Cultural Brand 

Assets. Sementara di sisi lain dimensi-dimensi Brand Equity tersebut sangat 

dipengaruhi oleh kegiatan IMC Wang et al, 2009, menggunakan strategi IMC 

yang juga ditetapkan untuk menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu: (1) Public 

Relations,(2) Advertisement,(3) Direct sales and Promotion dan (4) Experiential 

marketing. Dari model proses IMC, bahwa integrasi dari berbagai elemen 

komunikasi pemasaran tersebut merupakan upaya pencapaian hubungan dengan 
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pelanggan (customer relationships), yang pada akhirnya akan berdampak pada 

pembentukan destination brand equity.  

Konsepsi dasar dalam penelitian ini, dirangkum dari berbagai teori seperti 

yang terurai diatas, bahwa tujuan program komunikasi adalah untuk memberikan 

pemahanaman (cognition), perubahan sikap (affection), dan untuk mendorong 

terjadinya tindakan (conation). Elemen-elemen program komunikasi yang 

dijadikan alat (communication tools) untuk tercapainya tujuan tersebut, 

dikelompokkan sebagai alat yang tidak langsung mendorong terjadinya tindakan 

(transaksi atau penjualan), yang disebut sebagai strategi soft sell, dan kelompok 

yang langsung mendorong terjadinya penjualan, yang disebut strategi hard sell. 

Dasar pengelompokan adalah tujuan utama yang akan dicapai. Untuk strategi soft 

sell lebih berperan pada pencapaian tingkat cognition sampai affection. Sementara 

untuk yang hard sell lebih mengarah untuk terjadinya affection dan khususnya 

conation. Seperti dibawah ini: 

Gambar 1.14. Konsepsi Strategi Integrated Marketing Communication 
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Tom Duncan dalam bukunya Principles of Advertising and IMC (2005) 

memperjelas esensi dari tujuan yang ingin dicapai dalam IMC yaitu untuk 

memengaruhi khalayak dengan elemen promosinya sampai ke tingkat kognisi, 

afeksi dan konasi. Elemen komunikasi yang digunakan terbagi atas soft sell dan 

hard sell. Soft sell berupa advertisement, public relations yang bertujuan untuk 

memengaruhi khalayak di tingkat kognisi dan afeksi, sedangkan hard sell berupa 

experiential marketing dan direct selling and promotion untuk memengaruhi 

konsumen di tingkat konasi.  

Untuk dapat menciptakan brand equity yang kuat, maka pemasar harus 

mampu mengintegrasikan kegiatan komunikasi pemasaran yang diterapkannya. 

Menurut Kotler dan Keller (2006), setiap kegiatan IMC mempunyai kekuatan 

yang berbeda-beda dan dapat dicapai dengan cara yang berbeda pula. Hal ini 

kemudian menjadi penting karena dengan mengetahui peran dari setiap kegiatan 

IMC maka kita dapat mengetahui pula langkah apa yang harus ditempuh untuk 

menciptakan brand equity yang kuat. 

Adapun keterkaitan antara kedua fenomena yang diteliti, yakni tanggapan 

cognition, affection, dan conation dari external stakeholders terhadap program-

program komunikasi, dan tanggapan terhadap destination brand equity kota Solo, 

yang dilihat dari dimensi tingkat pengenalan merek (brand awareness), asosiasi 

dan perbedaan merek (association and brand different), perceived quality 

,cultural brand asset serta brand loyalty. Selanjutnya, dari variabel tersebut, 

dirinci lebih lanjut ke dalam dimensi-dimensi, yang meliputi: 
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1. Variabel program Public Relations, dijabarkan ke dalam dimensi 

cognition, dan affection khalayak. 

2. Variabel program Advertisement, dijabarkan ke dalam dimensi cognition, 

dan affection khalayak. 

3. Variabel program Direct sales and Promotion dijabarkan ke dalam 

dimensi cognition, affection, dan conation khalayak . 

4. Variabel program Experiential Marketing dijabarkan ke dalam dimensi 

cognition, affection, dan conation khalayak . 

5. Variabel destination brand equity dirinci ke dalam dimensi tingkat aset 

merek (AST), pengenalan  merek (AWA), asosiasi (ASS) dan perbedaan 

kualitas merek (QUA) serta loyalitas merek (LOY) 

  Tabel 1.4. Dimensi Efek 

Dimensi Efek   Tipe variabel   

Kognitif 

 

 

 

 

Afektif 

 

 

 

Konatif / behaviour 

Attention (perhatian) 

Awareness (menyadari) 

Comprehension (mengerti / paham) 

Recall (mengingat kembali) 

 

Attitude Change (perubahan sikap) 

Like / dislike (suka atau tidak suka) 

Involvement (keterlibatan) 

 

Intention (minat) 

Purchase (perilaku) 

 

 

1.8. Definisi Operasional. 
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Definisi operasional yang merupakan penjabaran dan pengukuran variabel 

yang dikembangkan dari definisi konseptual, yang dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa faktor yang meliputi : 

1. Demografi  

Dimensi Indikator Skala 

Demografi Domisili 

Usia 

Jenis kelamin 

Tingkat pendidikan 

Pekerjaan 

Pengeluaran 

Wisata ke kota lain 

Nominal 

 

2. Penggunaan Media Massa. 

Dimensi Indikator Skala 

Media  Media yang paling 

sering digunakan 

Nominal 

 

3. Variabel Independen 

          Variabel Program Public Relations. 

Dimensi Sub Dimensi Indikator Skala 

Cognition 

(Awareness) 

Sumber berita Surat kabar 

TV  

Radio 

Majalah 

Internet 

Nominal 

Cognition 

(knowledge) 

Pemahaman isi 

berita 

Publikasi wisata kota Solo Interval 

Affection 

(liking) 

Kesukaan pada isi 

berita 

 

Publikasi wisata kota Solo Interval 

Affection 

(conviction) 

Keyakinan pesan 

isi berita 

Publikasi wisata kota Solo Interval 
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         Variabel Advertisement 

Dimensi Sub Dimensi Indikator Skala 

Cognition 

(awareness) 

Pengenalan iklan 

kota Solo 

Billboards 

Internet advertising 

TV commercials 

Radio commercials 

News/Magazine ads 

Nominal 

Cognition 

(konwledge) 

Pemahaman iklan Solo kota budaya 

 

Interval 

Affection 

(liking) 

Kesukaan pada 

iklan 

Solo kota budaya 

 

Interval 

Affection 

(conviction) 

Keyakinan pesan 

iklan 

Solo kota budaya 

 

Interval 

 

 

Variabel Program Direct Sales and Promotion 

Dimensi Sub Dimensi Indikator Skala 

Cognition 

(awareness) 

Pengenalan 

program Direct 

Selling and 

Promotion 

Travel mart/exhibitions 

Travel agency promotion 

Pameran Wisata 

Direct selling (online/offline) 

Nominal 

Cognition 

(knowledge) 

Pemahaman 

pesan promosi 

Wisata budaya kota Solo Interval 

Affection 

(liking) 

Kesukaan 

program promosi 

Wisata budaya kota Solo Interval 

Affection 

(conviction) 

Keyakinan pada 

program promosi 

 

Wisata budaya kota Solo Interval 

Conation 

(Action) 

Tergerak 

mengikuti 

program promosi 

Wisata budaya kota Solo Interval 

  

  Variabel Experiential Marketing 

Dimensi Sub Dimensi Indikator Skala 

Cognition 

(awareness) 

Pengenalan event Karnaval/festival budaya 

Roadshow/FamTrip 

 

Nominal 

Cognition Pemahaman event Karnaval/festival budaya Interval 
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(knowledge) Roadshow/FamTrip 

Affection 

(conviction) 

Sarana informasi 

Sarana interaksi 

Karnaval/festival budaya 

Roadshow/FamTrip 

Interval 

 

   Variabel Dependen 

(Y) Destination Brand equity 

Dimensi Sub Dimensi Indikator Skala 

Brand 

Awareness 

Pengenalan Solo dikenal sbg kota budaya 

Frekuensi pengenalan brand 

Nominal 

Brand 

Assosiation 

Pemahaman Pemahaman budaya  

Pemahaman kenyamanan 

Pemahaman fungsi 

Pemahaman sejarah 

Pemahaman manfaat  

Pemahaman reputasi 

Interval 

Perceived 

Quality 

 

Tingkat persepsi 

pada kualitas 

Merasa kualitas terbaik 

Inovasi produk 

Tingkat apresiasi merek 

Tingkat kepemimpinan merek 

Interval 

Cultural assets Keyakinan pada 

asset budaya 

Solo unik karena hiburan dan 

dunia malamnya 

Solo unik karena festival dan 

event budaya 

Solo unik karena tradisi 

Solo unik karena monumen, 

museum, situs purbakala 

Solo unik karena kulinernya 

Solo unik karena pusat seni 

Interval 

Brand Loyalty 

 

Afeksi  

(satisfaction) 

Kepuasan mengunjungi solo 

Kepuasan merekomendasikan 

Kepuasan penggunaan jasa  

 

Interval 

 

 

1.9.  Metodologi Penelitian 

1. Tipe penelitian 

Tipe atau jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif untuk 

menjelaskan hubungan sebab akibat di antara fenomena-fenomena sosial, 
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khususnya tentang pengaruh berbagai program Public Relations, 

Advertisement, Direct sales and Promotion dan Experiential Marketing 

yang dilakukan kota Solo terhadap terbentuknya destination brand equity. 

2. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah khalayak eksternal (external stakeholders) 

dari kota Solo yaitu Wisatawan, khususnya wisatawan Domestik, 

tinggal di perkotaan (urban Area), berdomisili di Jakarta, Semarang dan 

Surabaya sebagai target wilayah pemasaran utama, jenis kelamin laki-

laki dan perempuan, dan dari kalangan sosial ekonomi menengah 

keatas. 

2. Sampel 

Proses seleksi sampel pada penelitian ini lebih bersifat non probability, 

yang mana jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Apabila waktu 

dan faktor-faktor lain tidak memungkinkan untuk melakukan 

penyamarataan, yaitu tidak tersedianya kerangka populasi (population 

frame) maka dilakukan tehnik pemilihan sampel secara non 

probabiltity. Di dalam desain penelitian seperti ini, elemen-elemen 

dalam populasi tidak bisa diambil secara acak sebagai subyek sampel, 

artinya temuan tersebut dapat digeneralisasikan sebagai pendapat 

populasi, tetapi kurang valid jika dibandingkan dengan probability 

sampling. 

3. Tehnik Pengambilan Sampel. 
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 Dalam penelitian ini, pemilihan sampel ditetapkan berdasarkan teknik 

Accidental sampling atau Convenience sampling, dimana subyek dipilih 

karena faktor aksesibilitas nyaman dan kedekatan mereka kepada peneliti. 

Subyek dipilih hanya karena mereka paling mudah dari orang yang 

diharapkan memberikan informasi, yang dianggap mempunyai informasi 

tersebut, atau dapat mewakili kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, 

khususnya subyek yang dianggap atau ditetapkan sebagai orang yang 

paling tepat posisinya sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan, yang 

terdiri dari wisatawan domestik yang datang ke kota Solo yang berdomisili 

atau berasal dari kota Jakarta, Semarang, dan Surabaya, sebagai daerah 

target pemasaran utama kota Solo. 

4.  Jenis dan Sumber Data. 

 1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau 

tangan pertama di lapangan (Kriyanto, 2008:41). Sumber data ini bisa 

diperoleh dari responden atau subyek penelitian, dari hasil pengisian 

kuesioner, wawancara dan observasi. 

 2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder (Kriyanto, 2008:42). Sumber data dalam penelitian 

ini diperoleh dari data-data milik pemerintah kota Solo dan studi 

pustaka. 

 5.  Skala Pengukuran 
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 Seluruh indikator akan diukur dengan menggunakan skala Likert, untuk 

menangkap tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap 

pernyataan-pernyataan yang diajukan. Skala tersebut memiliki bobot 5 

kategori peringkat dari : 

Sangat tidak setuju (STS)     = nilai 1 

Tidak setuju (TS)                  = nilai 2 

Netral (N)               = nilai 3 

Setuju (S)              = nilai 4 

Sangat setuju (SS)               =  nilai 5. 

 Skala Likert ini merupakan skala pengukuran rating (rating scale) yang 

digunakan secara luas sebagai prasyarat bagi responden untuk 

mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan pada 

bermacam rangkaian pernyataan tentang suatu obyek sebagai stimulus. 

Untuk pengukuran dimensi pada obyek penelitian, digunakan skala 

nominal (nominal scale), yakni suatu skala berupa angka yang hanya 

sebagai label atau tanda identifikasi dan pengklasifikasian obyek 

penelitian.  

6. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data menggunakan metode penelitian survey, yakni 

suatu pertanyaan yang terstruktur yang diberikan kepada responden dan 

didesain untuk mengumpulkan informasi spesifik dari responden dalam 

bentuk kuesioner. Responden ditanya tentang bermacam perilaku, 

perhatian, sikap, pengenalan, motivasi, dan demografi dan karakteristik 
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gaya hidup mereka. Suatu survey mengikuti pendekatan deduktif, yang 

dimulai dengan suatu teori untuk riset murni (pure research) atau  

masalah dalam riset aplikasi (applied research), dan diakhiri dengan 

pengukuran empiris dan analisis data. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu: 

a. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui survey 

dengan instrumen kuesioner. Tahapan survey adalah : Menyusun 

kuesioner, mendapatkan responden atau sample, dan menganalisis 

data primer hasil survey 

b. data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka. 

Data sekunder juga diperoleh dari dokumen, arsip, hasil penelitian 

atau sumber lain yang relevan. 

  7. Tehnik pengolahan data 

Purwanto (2007:34) instrument penelitian adalah alat untuk 

mengumpulkan data primer dari responden. Alat penelitian pertanyaan 

yang digunakan dalam pengumpulan data adalah berupa kuesioner 

tertutup, mengingat akan dilakukan uji statistik melalui data dalam skala 

interval untuk melihat adanya hubungan dan besaran pengaruh dari 

variabel yang diduga sebagai penyebab terhadap terbentuknya 

destination brand equity. 

Desain kuesioner difokuskan pada tiga area, yakni (1) penyusunan kata-

kata (wording) untuk pertanyaan yang diajukan, (2) perencanaan pada 

variabel untuk dilakukan kategorisasi, diskala, dan diberikan kode setelah 
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memperoleh tanggapan, dan (3) bahasan tentang penampilan secara 

umum dari kuesioner tersebut 

 

 

 

 

 

Gambar 1.15. Questionnaire Design 

          

Sumber : Uma Sekaran, 2004 

 

 8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, dalam bentuk 

tulisan atau teks yang menggambarkan isi data secara keseluruhan, 

seperti penggambaran nilai rata-rata (mean), varian data, data tabulasi 

frekuensi, dan sejenisnya, yang disertai dengan grafik standar seperti 

histogram, box plot, dan sebagainya. Juga menggunakan deskripsi dalam 

bentuk gambar atau grafik, untuk melengkapi  data teks agar lebih 
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komunikatif bagi penggunanya. Pada dasarnya Statistik deskriptif 

merupakan tipe umum dari suatu statistik sederhana yang digunakan oleh 

para peneliti untuk mendiskripsikan pola dasar dalam sebuah data. 

Ukuran-ukuran statistik deskriptif dalam pengolahan data bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran ringkas dari sekumpulan data, sehingga 

kita dapat menyimpulkan keadaan data secara mudah dan cepat. Selain 

itu melalui ukuran deskriptif ini, kita dapat menentukan jenis pengolahan 

data statistik lebih lanjut sesuai dengan karakteristik data tersebut. 

Selanjutnya dalam analisis bivariat dilakukan berbagai analisis 

berdasarkan statistik inferensi, yang mengarah pada sebuah pengambilan 

keputusan. Tahapannya adalah: (1) Menentukan hipotesis penelitian dan 

statistic, (2) menentukan statistik hitung dan statistik tabel untuk menguji 

hipotesis dengan membendingkan statistik hitung dan statistic table untuk 

melihat tingkat signifikansinya, dan (3) mengambil keputusan sesuai 

hasil statistik yang ada. 

Statistik inferential digunakan untuk memahami atau menyimpulkan dari 

data melelui analisis: (1) hubungan antar dua variabel, (2) perbedaan di 

antara berbagai variabel, dan (3) bagaimana beberapa variabel 

independen dapat menjelaskan berbagai varian di dalam suatu variabel 

dependen. Dalam penelitian ini akan dilihat keterkaitan berbagai variabel 

program komunikasi pemasaran terhadap terciptanya brand equity kota 

Solo, baik nilai hubungan antar variabel-variabel independent dengan 
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variabel brand equity sebagai dependent variable, maupun kekuatan 

pengaruh di antaranya. 

Untuk memahami apakah ada hubungan atau tidak antara berbagai 

variabel tersebut, akan digunakan analisis bivariat dengan menggunakan 

product moment correlation atau korelasi Pearson (Pearson correlation 

coeffisient). Product moment correlation atau r paling sering digunakan 

dalam statistik untuk merangkum kekuatan hubungan antara dua metrik 

yang menggunakan skala ratio atau interval. 

Adapun kuat dan lemahnya hubungan dapat dilihat dari nilai koefisien 

korelasi, yang selalu terletak pada angka 1 dan -1, yang mana nilai r = 1 

mengindikasikan suatu hubungan linier yang sempurna di antara dua 

variabel, dan sebaliknya nilai r = -1 menunjukkan hubungan linier yang 

negative sempurna. Singgih Santoso (2001:177) menyebutkan bahwa 

pada prakteknya, angka korelasi sebagian terbesar akan terletak di antara 

0 dan 1 (abaikan tanda + dan -), dan mengacu pada kebiasaan yang ada, 

bukan berdasar teori tertentu, maka dibuat pedoman, yakni korelasi 

antara 0 - 0.5 = korelasi cukup kuat, dan korelasi antara 0.5 – 1 = korelasi 

kuat. 

Regression dimanfaatkan untuk memahami kekuatan pengaruh predictor 

variabels atau variabel independen (program-program komunikasi 

pemasaran) terhadap terbentuknya criterion variable atau variabel 

dependen, yakni terbentuknya destination brand equity. Analisis multiple 

regression dilakukan apabila ada lebih dari satu predictor yang bersama-
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sama meregresi variabel dependen. Nilai R
2 

(R-square) menggambarkan 

kekuatan pengaruh dari masing-masing variabel independen (predictor). 

Apabila nilai R
2
, nilai F statistik, dan level signifikansi masing-masing 

diketahui, maka dapat dinyatakan seberapa besar prosentase kekuatan 

pengaruh (dari nilai R
2
) yang signifikan yang dijelaskan oleh gabungan 

predictors (independent variables). Adapun nilai prosentase sisanya, 

merupakan pengaruh dari berbagi variabel lain di luar sejumlah predictor 

tersebut. 

Dari hasil perhitungan statistik yang menggunakan Statistical Product 

and Service Solutions (SPSS) memberikan penjelasan tentang keterkaitan 

atau korelasi antara variabel-variabel independen dan variable dependen, 

yang menggunakan alat ukur Pearson‟s correlation untuk memahami ada 

tidaknya dan seberapa kuat korelasinya. Dari berbagai temuan secara 

kuantitatif tersebut akan dilakukan interpretasi dan sintesis, yang 

berdasarkan teori-teori, khususnya model tentang IMC.  

9. Kriteria Kualitas Penelitian (Goodness Criteria). 

Menurut Guba dan Lincoln (1994)  criteria kualitas penelitian merupakan 

kualitas hasil penelitian secara keseluruhan. Dalam penelitian positivisme 

adalah : 

a. Keketatan konvensional: validitas internal (kesesuaian hasil penelitian 

dengan realitas) dan validitas eksternal (sifat dapat digeneralisasi), 

reliabilitas (stabilitas) dan obyektivitas (peneliti bersifat netral). 
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b. Validitas dan Reliabilitas sebagai tolok ukur objektivitas untuk 

eksplanasi maupun prediksi. 

c. Reduksionisme ; menjelaskan fenomena sosial dengan hokum secara 

general. 

Berikut ini kualitas penelitian (goodness criteria) atau kepercayaan atas 

hasil penelitian : 

 

1. Validitas. 

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana 

suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Hasil penelitian 

dapat dikatakan valid apabila terdapat suatu kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 

diteliti. Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

keshahihan suatu instrument. Sebuah instrumen dikatakan valid jika 

mampu mengukur apa yang diinginkan atau dapat mengungkap data dari 

variable yang diteliti secara tepat. 

Metode pengujian validitas ini menggunakan perbandingan antara r hitung 

dan r tabel dimana df = n-2 dengan sig 5%. Jika r tabel < r hitung maka 

item pernyataan valid, sebaliknya jika r tabel > r hitung maka item 

pernyataan dinyatakan tidak valid.  

2, Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan Alpha Cronbach untuk 

mengetahui konsistensi internal antar variabel dalam instrumen. Dengan 
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kata lain, uji reliabilitas akan mengindikasikan apakah instrumen-

instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini layak dan berkaitan atau 

tidak. Dalam metode Alpha Cronbach telah ditentukan jika nilai Alpha 

Cronbach  mendekati 1, maka hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang 

digunakan sudah sangat baik (reliable) atau jawaban responden akan 

cenderung sama walaupun diberikan kepada responden tersebut dalam 

bentuk pertanyaan yang berbeda (konsisten), sedangkan jika berada diatas 

0.6 adalah baik, tetapi bila berada di bawah nilai 0,6 tidak baik atau tidak 

reliable. 

 

1.10.  Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan penelitian meliputi substansi dalam pemilihan dan 

penetapan sampel, dimensi waktu implementasi program-program komunikasi 

pemasaran, dan adanya perbedaan karakteristik untuk masing-masing variabel 

dependen untuk menangkap tanggapan wisatawan. 

Mengingat responden yang ditetapkan adalah para wisatawan yang 

mengunjungi kota Solo dan terterpa oleh kegiatan Integrated Marketing 

Communication kota Solo, sehingga hal ini tidak memungkinkan untuk 

memperoleh kerangka sampel (sample frame) sebagai acuan dasar dalam 

melakukan teknik pemilihan sampel secara random atau probabilitas. Akibatnya 

hasil penelitian ini kurang begitu valid untuk bisa digeneralisasikan ke dalam 

populasi yang ditetapkan , dan merupakan kelemahan dalam penelitian ini. 
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Kelemahan lainnya adalah adanya perbedaan karakteristik masing-

masing program Public Relations, Advertisement, Direct sales and Promotion 

dan Experiential Marketing sebagai variabel dependen, sehingga dampak atau 

respon yang dihasilkan hanya berfokus pada perkiraan dampak langsung untuk 

masing-masing program, yakni dimensi destination brand equity. Akibatnya 

tidak seluruh dampak komunikasi tersebut didapatkan pada setiap program 

Public Relations, Advertisement, Direct sales and Promotion dan Experiential 

Marketing 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini berkaitan dengan waktu 

pelaksanaan penelitian, yang mengukur dampak program komunikasi pemasaran 

pada waktu sesaat (cross-sectional), sementara program-program tersebut tidak 

dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, sehingga ada kemungkinan terjadinya 

bias dari dampak yang didapatkan dan kurang mencerminkan hasil sebenarnya 

karena kendala waktu pelaksanaan program yang sudah lama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




