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BAB III 

HASIL TEMUAN PENELITIAN ANALISIS HUBUNGAN PROGRAM 

PUBLIC RELATIONS, ADVERTISEMENT, DIRECT SALES AND 

PROMOTION SERTA EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP BRAND 

EQUITY KOTA SOLO 

 

 

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan tentang hasil uji validitas dan reliabilitas 

dari instrument yang telah diisi oleh eksternal stakeholder kota Solo, khususnya 

wisatawan dari kota Jakarta, Semarang dan Surabaya, yang merupakan pangsa 

pasar terbesar dari program komunikasi pemasaran kota Solo. demikian juga akan 

diuraikan tentang gambaran umum menyangkut analisis deskriptif. Sesuai dengan 

rencana analisis yang telah diuraikan pada bagian metodologi, maka untuk 

menjawab tujuan penelitian, analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software computer SPSS 17.  

Tahap pertama adalah membahas tentang hasil uji validitas dan reliabilitas. 

Sedangkan tahap kedua adalah mengulas tentang hasil analisis deskriptif pada 

masing-masing indikator per variabel, yaitu analisis deskriptif pada implikasi 

program Public Relations, Advertisement, Direct sales and Promotion dan 

Experiential Marketing terhadap Destination brand equity kota Solo. 

3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian. 

Sebelum melakukan penelitian peneliti menguji terlebih dahulu instrument 

yang akan digunakan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan benar 

sesuai dengan aturan. Perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan 

reliable dengan instrumen yang valid dan reliable. Hasil penelitian yang valid bila 
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terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek yang diteliti. Sedangkan hasil penelitian yang reliable, bila 

terdapat kesamaan dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapat data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kaliuntuk 

mengukur objek yang sama, maka menghasilkan data yang sama. (Sugiyono, 

2012:121) 

3.1.1. Proses Uji Validitas Instrumen Penelitian. 

Suatu instrument dikatakan valid jika instrument dapat mengukur sesuatu 

dengan tepat apa yang hendak diukur. Ada dua jenis validitas untuk instrument 

penelitian yaitu validitas logis dan validitas empirik (Arikunto dalam Muhidin, 

2007:30). Validitas logis adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

penalaran. Instrumen mempunyai validitas apabila instrument tersebut telah 

dirancang dengan baik dan mengikuti teori yang ada. Artinya apabila instrumen 

yang sudah disusun berdasarkan teori penyusunan instrumen maka secara logis 

sudah valid. Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

pengalaman. Sebuah instrumen penelitian dikatakan memiliki validitas apabila 

sudah teruji dari pengalaman. Dengan demikian syarat instrumen dikatakan 

memiliki validitas apabila sudah dibuktikan melalui pengalaman, yaitu melalui uji 

coba. (Muhidin, 2007 : 30 – 31) 

Uji validitas dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara hitungan 

manual, menggunakan Excel ataupun dengan menggunakan SPSS. Dalam 
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penelitian ini peneliti menggunakan SPSS 17 untuk Uji Validitas Instrumen 

Penelitian. Data yang digunakan sebagai uji validitas instrument berasal dari 30 

koresponden di Semarang yang diambil secara acak. Sedangkan jumlah 

pertanyaan yang diajukan sebanyak 37 pertanyaan dari 5 variabel yaitu  Public 

Relations (X1), Advertisement (X2), Direct sales and Promotion (X3), 

Experiential Marketing (X4), dan Destination Brand Equity (Y). Sebelum diajukan 

kepada responden, instrument penelitian diajukan terlebih dahulu. Hal ini agar 

indikator yang terdapat pada pernyataan kuesioner sesuai dengan yang 

dikehendaki. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kelayakan butir-butir 

dalam suatu daftar pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas 

dilakukan pada setiap butir pernyataan yang diuji validitasnya. Hasil r hitung 

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

maka valid. 

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 30 maka nilai r tabel 

dapat diperoleh melalui tabel r product moment pearson dengan df (degree of 

freedom) = n-2, jadi df = 30-2 = 28, maka r tabel = 0,312. Butir pernyataan 

dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. Hasil pengujiannya sebagai berikut:  

     Tabel 3.1 Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Item 

Pertanyaan 

r hitung r tabel keterangan 

23 0,395 0,312 valid 

24 0,422 0,312 valid 

25 0,689 0,312 valid 

26 0,530 0,312 valid 

27 0,707 0,312 valid 

28 0,605 0,312 valid 

29 0,466 0,312 valid 

30 0,148 0,312 tidak valid 
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31 0,705 0,312 valid 

32 0,730 0,312 valid 

33 0,837 0,312 valid 

34 0,832 0,312 valid 

35 0,821 0,312 valid 

36 0,755 0,312 valid 

37 0,355 0,312 valid 

38 0,796 0,312 valid 

39 0,713 0,312 valid 

40 0,809 0,312 valid 

41 0,577 0,312 valid 

42 0,550 0,312 valid 

43 0,598 0,312 valid 

49 0,377 0,312 valid 

50 0,832 0,312 valid 

51 0,801 0,312 valid 

54 0,618 0,312 valid 

55 0,608 0,312 valid 

56 0,614 0,312 valid 

57 0,711 0,312 valid 

58 0,706 0,312 valid 

59 0,780 0,312 valid 

65 0,391 0,312 valid 

66 0,833 0,312 valid 

67 0,814 0,312 valid 

71 0,318 0,312 valid 

72 0,651 0,312 valid 

73 0,584 0,312 valid 

74 0,524 0,312 valid 

 

Dalam uji validitas dengan mengklik menu analyze, scale, reliability 

analysis menggunakan model Alpha, dari 37 pertanyaan terdapat 1 pertanyaan 

yang tidak valid. Pernyataan yang tidak valid tersebut bisa diketahui dengan cara 

menggunakan r table. Nilai r tabelnya 0,312 dengan tingkat signifikansi untuk uji 

dua arah adala 0,05 atau 5% dan df28 yang diperoleh dari jumlah koresponden 30 

dikurangi 2 (df=N-2). Apabila pada kolom Corected Item-Total Correlation 

memiliki nilai lebih kecil (<) daripada r table maka instrument penelitian tersebut 
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dianggap tidak valid. Sebaliknya jika nilai yang dihasilkan lebih besar (>) dari 

pada r table maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Instrumen yang dinyatakan 

tidak valid tersebut kemudian dihilangkan karena indikator masih terwakilkan 

oleh pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang dianggap valid sebanyak 36 kemudian 

diujikan kembali. Hasilnya sebanyak 36 pertanyaan tersebut dinyatakan valid 

semua. 

3.1.2. Proses Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian. 

Reliabilitas atau keandalan merupakan ukuran suatu kestabilan dan 

konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan kontruk-

kontruk pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam 

bentuk kuesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap 

seluruh butir pertanyaan. Jika nilai alpha > 0,60 maka reliabel. 

Uji Reliabilitas Instrumen penelitian dilakukan caranya hampir sama dengan 

uji validitas. Pada pengujian relibilitas penelitian ini menggunakan SPSS 17.0. 

Data yang digunakan sebagai uji realibilitas instrument berasal dari 30 responden 

yang sama. Pernyataan yang digunakan hanya 36 karena 1 pernyataan telah 

dinyatakan tidak valid dan dihilangkan. Uji reliabilitas dilakukan secara 

bersamaan dengan uji validitas dengan mengklik menu analyze, scale, reliability 

analysis menggunakan model Alpha. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas instrumen  

Reliability Statistics 

Cronbach‟s Alpha N of Items 

.963 36 
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Hasil Uji Reliabilitas instrumen Brand Awareness 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.897 2 

 

Hasil Uji Reliabilitas instrumen Brand Assosiation 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.846 5 

 
Hasil Uji Reliabilitas instrumen Brand Loyalty 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.910 3 

 
Hasil Uji Reliabilitas instrumen Brand Quality 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.914 3 

 

Hasil Uji Reliabilitas instrumen Brand Asset 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.851 7 
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Hasil Uji Reliabilitas instrumen Public Relation 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.855 3 

 

Hasil Uji Reliabilitas instrumen Experiential Marketing 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.896 6 

 
Hasil Uji Reliabilitas instrumen Advertisement 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.827 3 

 
Hasil Uji Reliabilitas instrumen Direct Sales and Promotion 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.925 4 

 
 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrument menunjukkan bahwa 

cronbach‟s alpha nya (>) daripada 0,60. Artinya seluruh pernyataan memiliki 

reliabilitas sebesar 96,3%. Reliabel tiap item pertanyaan bisa dilihat pada tabel 3.2 

pada kolom Cronbach‟s Alpha. Pada table 3.2 dapat dilihat bahwa cronbach‟s 



125 

 

alphanya diatas 0,60, jadi dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan tersebut 

reliable.  

 

3.2. Analisis Deskriptif pada Instrumen Penelitian 

Penelitian implikasi 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 dilaksanakan di kota Solo. Populasi yang 

digunakan adalah wisatawan domestik yang berasal dari kota Jakarta, Semarang 

dan Surabaya sebagai target wilayah pemasaran utama, yang datang ke Kota Solo 

untuk berwisata. Pengambilan data dilakukan pada bulan November sampai 

Desember 2014, di obyek-obyek wisata (Keraton Kasunanan, Museum Radya 

Pustaka, Pura Mangkunegaran) dan tempat belanja di Kota Surakarta (PGS, 

Kampung Batik). Karena populasinya tidak dapat diketahui secara pasti, maka 

pengambilan sampelnya bersifat non probability. Dalam penelitian ini, pemilihan 

sampel ditetapkan berdasarkan teknik accidental sampling atau convenience 

sampling. Responden yang ditetapkan dalam penelitian ini berdasarkan quota 

sampling, yang terdiri dari wisatawan yang datang ke kota Solo yang berdomisili 

di Jakarta, Semarang, dan Surabaya sebanyak 200 responden 

(www.raosoft.com/samplesize.html). 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Skala yang 

digunakan adalah skala Likert, untuk menangkap tingkat kesetujuan atau 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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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. 

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.  

 Variabel Independen (X1) Public Relations, terwakili oleh pernyataan 

nomer 44 sampai nomer 51, Variable Independen (X2) Experiential Marketing 

terwakili oleh pernyataan nomer 52 sampai 59, Variabel Independen (X3) 

Advertisement terwakili oleh pernyataan 60 sampai 67 dan Variabel Independen 

(X4) Direct sales and Promotion terwakili oleh pernyataan 68 sampai 74, 

sedangkan variabel dependen (Y) Brand Equity terwakili oleh pernyataan nomer 

23 sampai 43. 

 

3.2.1. Karakteristik Responden 

Bagian ini akan membahas karakteristik responden eksternal stakeholder 

kota Solo yaitu wisatawan domestik yang datang ke kota Solo untuk keperluan 

wisata, berdasarkan asal domisili, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, besar pengeluaran, perilaku berwisata dan perilaku bermedia. 
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3.2.1.1. Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin digunakan untuk mengetahui karakteristik dasar responden. 

Persentase jenis kelamin responden dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini: 

Tabel 3.3. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

Laki-laki 94 47 

Perempuan 106 53 

Total 200 100 

 

3.2.1.2. Usia 

 Usia memiliki kaitan dengan perilaku dan cara berpikir sesorang karena 

dengan bertambahnya usia, perilaku dan pemikiran seseorang juga ikut berubah. 

Komposisi usia yang bersedia di wawancarai dalam penelitian ini dikategorikan 

kedalam 4 kelompok yaitu usia antara 20 tahun sampai 29 tahun, antara 30 tahun 

sampai 39 tahun, antara 40 tahun sampai 49 tahun dan 50 tahun keatas. 

Tabel 3.4. Usia 

Usia Jumlah Responden Persentase (%) 

20 – 29 tahun 95 47 

30 – 39 tahun 57 29 

40 – 49 tahun 38 19 

50 tahun keatas 10 5 

Total 200 100 

 

Dari tabel diatas diperoleh data bahwa mayoritas usia responden adalah antara 20 

sampai 29 tahun yaitu sebesar 47%. Sedangkan usia 30 sampai 39 tahun sebesar 

31%, usia 40 sampai 49 tahun adalah 19% dan 50 tahun keatas adalah 5%. 
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3.2.1.3. Domisili / Wilayah tempat tinggal 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari wisatawan yang datang ke kota 

solo sebanyak 200 orang. Mereka berasal dari kota Jakarta sebanyak 80 orang, 

Surabaya 28 orang, dan Semarang sebanyak 91 orang.  

Tabel 3.5. Kota Asal Domisili 

Kota Domisili Jumlah Responden Persentase (%) 

Jakarta 80 40 

Surabaya 28 14,5 

Semarang 91 45,5 

Total 200 100 

 

3.2.1.4. Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan salah satu karakteristik yang penting yang 

dapat mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan. Latar belakang 

pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:  

Tabel 3.4. Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Persentase (%) 

SMP 0 0 

SMA 24 12 

D3 / S1 157 78,5 

S2 / S3 19 9,5 

Total 200 100 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden dalam 

penelitian ini yang terbanyak adalah 78,5% untuk D3/S1, sedangkan untuk SMA 

12% dan untuk S2/S3 adalah sebesar 9,5%. 
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3.2.1.5 Pekerjaan 

Jenis pekerjaan merupakan salah satu karakteristik yang dapat 

mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan. Dalam penelitian ini jenis 

pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:  

Tabel 3.7. Jenis pekerjaan Responden 

Jenis Pekerjaan Jumlah Responden Persentase (%) 

PNS 26 13 

TNI/POLRI 4 2 

Karyawan Swasta 78 39 

Wiraswasta 20 10 

Profesional 9 4,5 

Mahasiswa/pelajar 48 24 

Lainnya 15 7,5 

Total 200 100 

 

3.2.1.6 Pengeluaran 

Jumlah pengeluaran perbulan juga merupakan salah satu karakteristik yang 

dapat mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan. Dalam penelitian ini 

jenis pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:  

Tabel 3.8. Jumlah pengeluaran perbulan 

Jumlah Pengeluaran Jumlah Responden Persentase (%) 

s.d Rp 2juta 6 3 

> Rp 2 – 4 juta  89 44,5 

> Rp 4 – 7 juta 58 29 

> Rp 7 – 10 juta 29 14,5 

> Rp 10 juta 18 9 

Total 200 100 
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3.2.1.7 Perilaku berwisata 

Perilaku berwisata merupakan salah satu karakteristik yang dapat 

mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan. Dalam penelitian ini jenis 

perilaku berwisata dapat dilihat pada tabel 3.9 dan 3.10 berikut ini:  

Tabel 3.9. Intensitas wisata ke Solo (dalam 1 tahun terakhir) 

Jumlah kunjungan Jumlah Responden Persentase (%) 

1 kali 86 43 

2 – 5 kali 107 53,5 

Lebih dari 5 kali 7 3,5 

Total 200 100 

 

Tabel 3.10. Wisata ke kota lain (Kompetitor) dalam 1 tahun terakhir. 

Kota Wisata Jumlah Responden Persentase (%) 

Yogyakarta 78 39 

Surabaya 8 4 

Semarang 3 1,5 

Yogya dan surabaya 39 19,5 

Yogya dan Semarang 37 18,5 

Surabaya dan Smg 4 2 

Yog, Sby dan Smg 10 5 

Tidak mengunjungi 7 3,5 

Total 200 100 

 

3.2.1.8 Perilaku bermedia 

Tabel 3.11. TV yang paling sering di konsumsi 

Stasiun TV Jumlah Responden Persentase (%) 

Indosiar 34 17 

NET 19 9,5 

KompasTV 32 16 

Bloomberg TV 2 1 

Metro TV 27 13,5 

MNC TV 2 1 

RCTI 23 11,5 

SCTV 20 10 

Trans 7 15 7,5 
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Trans TV 16 8 

TV One 10 5 

Total 200 100 

 

Tabel 3.12. Tabloid yang paling sering dikonsumsi. 

Tabloid Jumlah Responden Persentase (%) 

Kontan 12 6 

Cempaka 2 1 

Nova 24 12 

Nyata 39 19,5 

Otomotif 6 3 

Pulsa 3 1,5 

Reader digest 2 1 

Bola 33 16,5 

Tidak menjawab 79 39,5 

Total 200 100 

 

Tabel 3.13. Radio yang paling sering dikonsumsi. 

Radio Jumlah Responden Persentase (%) 

Radio Delta 6 3 

99ers 3 1.5 

Bens 4 2 

C Rradio 13 6.5 

DJfm 4 2 

Elshinta 5 2.5 

Female 11 5.5 

Gajahmada 13 6.5 

Gaya 2 1 

Genfm 2 1 

HardRock 3 1.5 

I Radio 8 4 

Idola 11 5.5 

PasFM 9 4.5 

Pop 6 3 

Prambors 20 10 

Radio Oz 2 1 

RCT FM 4 2 

RRI 2 1 

SHE Radio 2 1 

SmartFM 11 5 
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Sonora 12 6 

SSFM 3 1.5 

WomanFM 4 2 

Suara Surabaya 10 5 

Trijaya 3 1.5 

TRAXFM 23 11.5 

Tidak menjawab 4 2 

Total 200 100 

 

Tabel 3.14. Majalah yang paling sering dikonsumsi. 

Majalah Jumlah Responden Persentase (%) 

Forbes 6 3 

Ayah bunda 1 0.5 

Bazaar 12 6 

Cinemagz 3 1.5 

Destinasia 1 0.5 

Cosmopolitan 13 6.5 

Cosmogirl 5 2.5 

Esquire 7 3.5 

Femina 23 11.5 

FHM 10 5 

Fitness 4 2 

Gatra 5 2.5 

HerWorld 3 1.5 

Forsel 2 1 

Griya Asri 5 2.5 

Fortune 5 2.5 

JOY 1 0.5 

Idea 8 4 

infobank 4 2 

JIP 4 2 

Kartini 14 7 

Marketeer 6 3 

Mens Health 5 2.5 

Laras 1 0.5 

National Geographic 1 0.5 

Tempo 23 11.5 

Voice 1 0.5 

Popular 6 3 

Saji 2 1 

Teen 3 1.5 

Wirausaha 4 2 
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tidak menjawab 12 6 

Total 200 100 

 

Tabel 3.15. Surat Kabar yang paling sering dikonsumsi. 

Surat Kabar Jumlah Responden Persentase (%) 

Jawa Pos 15 7.5 

Bisnis Indonesia 3 1.5 

SINDO 15 7.5 

POS Kota 9 4.5 

Republika 2 1 

Tribun 16 8 

Warta Kota 11 5.5 

SURYA 11 5.5 

Suara Merdeka 67 33.5 

KOMPAS 48 24 

Total 200 100 

 

Untuk media interaktif yang sering digunakan oleh responden, terdiri dari SMS 

(99%), email (94,5%), website (86,5%), social media (85%), chating (67%), 

mailing list (40,5%), forum (25,5%), dan blog (18,5%). Media interaktif yang 

paling popular digunakan oleh para responden adalah SMS, berikutnya email dan 

website. 

Tabel 3.16. Konsumsi media interaktif  

Jenis Media 

Interaktif 

Tidak Ya 

Jumlah % Jumlah % 

Website 27 13,5 173 86,5 

Chat online 66 33 134 67 

Social media 30 15 170 85 

Mailing list 119 59,5 81 40,5 

Email 11 5,5 189 94,5 

SMS 2 1 198 99 

Blog 163 81,5 37 18,5 

Forum 149 74,5 51 25,5 
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3.2.2. Analisis Tabel Distribusi Frekuensi Terhadap Beberapa Indikator 

Pada sub bab ini akan membahas hubungan antara destination brand equity 

dengan program-program IMC yang dilakukan oleh kota Solo dalam rangka 

mewujudkan visi misi kota Solo sebagai kota Budaya. Dalam penelitian ini 

tanggapan responden yang sudah mengisi kuesioner dilakukan dengan menjawab 

dengan baik dan lengkap serta tidak asal-asalan, sesuai dengan instruksi yang 

sudah diberikan. Penyebaran kuesioner dengan cara mendatangi responden yang 

sedang melakukan kegiatan wisata di obyek-obyek wisata Kota Solo. Untuk 

memudahkan proses pengisian kuesioner, kebanyakan kuesioner diisi oleh 

pewawancara dan responden hanya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

pewawancara. Berikut adalah statistik deskriptif dari masing-masing indikator 

yang digunakan: 

3.2.2.1.  Variabel-variabel Independen (Program-program IMC) 

Program-program IMC yang dipantau dalam penelitian ini, merupakan 

variabel independen. Variabel ini diasumsikan sebagai variabel yang berpengaruh 

terhadap terbentuknya destination brand equity. Variabel program-program IMC 

dikelompokkan dalam dimensi soft sell, yang terdiri dari public relations, 

advertising dan dimensi hard sell yakni experiential marketing dan direct sales 

and promotion. 

Pembagian dimensi soft sell dan hard sell ini didasari pada tujuan 

komunikasi yang akan dicapai oleh program-program komunikasi, yang terdiri 

dari tiga tahapan dalam tanggapan khalayak terhadap program, yakni cognition, 
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afection, dan conation. Tujuan program yang mengarah pada cognition ke 

afection dikelompokkan sebagai dimensi soft sell, dan yang mengarah pada 

afection ke conation dimasukkan ke dalam kelompok dimensi hard sell. 

Adapun secara rinci dimensi soft sell dan hard sell lebih lanjut 

dikelompokkan ke dalam sub dimensi, yang terdiri dari: (1) Cognition stage, yang 

lebih mengarah kepada terbentuknya knowledge, yakni pengenalan (awareness), 

pemahaman (asosiation) dan citra (image). (2) Affection stage, yakni program-

program yang melibatkan emosi dan mengarah kepada terbentuknya sikap yang 

meliputi kesukaan (liking), pemilihan (preference), dan keyakinan (conviction) 

khalayak terhadap program, disamping mampu menciptakan keterlibatan 

(involvement) dan memberikan pengalaman (experiential). (3) 

Conation/behavioral stage, yakni program-program yang lebih mengarah pada 

dorongan untuk bertindak (action) atau berperilaku (behavioral) segera. 

Tingkat keberhasilan program-program komunikasi dalam kedua kriteria 

tersebut, dipantau dari dampak komunikasi yang dihasilkannya, yang meliputi 

tingkatan tahapan proses tanggapan khalayak, yakni, cognitive stage, affective 

stage, dan behavioral stage seperti yang terurai di atas, terhadap makna dari 

program-program komunikasi yang telah dilakukan pemangku kebijakan 

pariwisata Solo. 

 

3.2.2.1.1. Tanggapan khalayak terhadap program Public Relation 

Program public relations merupakan program yang bersifat kognitif yang 

lebih berperan untuk menyampaikan informasi dalam membentuk pengenalan, 



136 

 

pemahaman, citra, dan sikap khalayak sasaran terhadap brand Solo sebagai kota 

budaya. Keberhasilan program-program public relations, dalam penelitian ini, 

dilihat dari dampak tahap kognisi (pengenalan dan pemahaman), dan tahap afeksi 

(ketertarikan dan keyakinan) pada konten program, yang disebabkan adanya 

proses komunikasi massa melalui berita atau informasi tentang positioning Solo 

sebagai kota budaya yang tersampaikan pada khalayak. 

 

Pengenalan pada program Public Relations  

Pada tahap pengenalan khalayak terhadap program-program public 

relations, yakni pengenalan adanya berita tentang Solo sebagai kota budaya 

ataupun publikasi lainnya yang mendukung ke arah itu, umumnya dari media 

massa, dengan kelompok persentase sebagai berikut: 

Tabel 3.17.Membaca/melihat/mendengar berita Solo kota budaya di media massa 

Sumber 

berita 

Tidak Ya 

Jumlah % Jumlah % 

Surat kabar 75 37 125 63 

TV 50 25 150 75 

Radio 184 92 16 8 

Majalah 179 89 21 11 

Internet 58 29 142 71 

 

Pada umumnya khalayak mengenal berita-berita tentang Solo kota budaya dari 

media massa, berturut-turut terbanyak dari Televisi sebesar 75%, internet 71 %, 

surat kabar 63%, majalah 11% dan yang paling sedikit adalah radio 8%. 

Pemahaman pada program Public Relations  

 Pemahaman terhadap program-program  public relations dikelompokkan 

ke dalam pemahaman terhadap berita-berita kampanye tentang Solo sebagai kota 
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Budaya. Nilai pemahaman terhadap program-program public relations secara 

keseluruhan bisa tergambarkan dari nilai rata-rata (mean) yang mencapai 4,17 dari 

grafik 3.1 berikut. Pemahaman khalayak terhadap berita-berita tentang Solo kota 

budaya, mencapai nilai mean 4.17, yang menggambarkan pemahaman khalayak 

terhadap kota Solo sebagai kota budaya adalah pada tahap baik. 

Gambar 3.1. Grafik pemahaman terhadap program public relations. 

 

  

Ketertarikan pada program Public Relations  

Ketertarikan  (affection) khalayak terhadap berita-berita tentang Solo kota 

Budaya merupakan dampak afeksi dari program-program public relations yang 

telah dilakukan kota Solo. Untuk nilai kesukaan pada berita tentang kota Solo, 

grafik 3.2 dibawah memberikan gambaran yang baik, dengan nilai mean 3.71.  
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Gambar 3.2. Grafik ketertarikan terhadap program public relations. 

 

 

Keyakinan pada program Public Relations  

Keyakinan (conviction) khalayak terhadap berita-berita tentang Solo kota 

Budaya merupakan dampak afeksi dari program-program public relations yang 

telah dilakukan kota Solo. Untuk nilai keyakinan pada berita tentang kota Solo, 

grafik 3.3 dibawah memberikan gambaran yang baik, dengan nilai mean 3.68.  

Gambar 3.3. Grafik keyakinan terhadap program public relations. 

 



139 

 

3.2.2.1.2. Tanggapan khalayak terhadap program Advertisement 

 Advertisement (periklanan) merupakan program komunikasi yang 

memberikan informasi dan persuasi pada khalayak melalui media massa yang 

berbayar, yang berisi pesan tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk 

destinasi wisata, dan diharapkan menjadi solusi bagi kebutuhan berwisata, yang 

ditawarkan oleh suatu destinasi wisata yang jelas identitasnya. Dalam penelitian 

ini, advertisement lebih ditekankan pada produk-produk Solo kota budaya. Pada 

tingkat pengenalan (awareness) terhadap iklan-iklan budaya kota Solo, dilihat dari 

terpaan iklan pada khalayak melalui media. Adapun rincian terpaan iklan ada pada 

tabel 3.18 dibawah: 

Tabel 3.18.Membaca/melihat/mendengar iklan Solo kota budaya di media massa 

Sumber berita Tidak Ya 

Jumlah % Jumlah % 

Billboards 59 29 141 71 

Internet Ad 56 28 144 72 

TV 183 91 17 9 

Radio 197 98 3 2 

Srt kabar/majalah 121 61 79 39 

 

Pemahaman isi pesan Advertisement 

 Pemahaman (knowledge) terhadap isi pesan advertisement pada grafik 3.4 

menunjukkan pada tingkat baik yaitu dengan mean 3,89.  
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Gambar 3.4. Grafik pemahaman terhadap program Advertisement 

 

  

Ketertarikan pada program Advertisement. 

Ketertarikan (affection) wisatawan terhadap iklan-iklan Solo kota budaya 

pada grafik 3.5 memberikan gambaran cukup baik dengan mean 3,61. 

 

Gambar 3.5. Grafik ketertarikan terhadap program Advertisement 
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Keyakinan pada program Advertisement. 

Pada tingkat keyakinan (conviction) wisatawan terhadap iklan-iklan Solo 

kota budaya pada grafik 3.6 dibawah memberikan gambaran cukup baik dengan 

mean 3,28.  

Gambar 3.6. Grafik keyakinan terhadap program Advertisement 

 

3.2.2.1.3. Tanggapan khalayak terhadap program Experiential Marketing 

 Menciptakan suatu keterlibatan (involvement) dan untuk memperoleh 

pengalaman (experience) antara wisatawan dengan produk destinasi wisata, 

merupakan tujuan utama dari program experiential marketing. Program-program 

komunikasi yang mengarah pada terciptanya keterlibatan dan pengalaman 

wisatawan tersebut, berupa event marketing, exhibition maupun fair. 

 Adapun berbagai program experiential marketing yang dilakukan Kota 

Solo untuk memberikan pengalaman berbeda dari budaya jawa adalah 

dikelompokkan menjadi 2 kelompok aktivitas antara lain kelompok Cultural event 

marketing seperti program-program Solo Batik Carnival, SIPA, Car free day dan 
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sejenisnya dan kelompok exhibition dan customer service seperti event event 

Roadshow, Fam trip. Secara keseluruhan, program experiential marketing telah di 

lihat dan didengar oleh sebagian besar wisatawan yang datang ke Kota Solo, hal 

ini menjelaskan bahwa kekuatan event experiential marketing di kota Solo cukup 

dikenal oleh wisatawan tersebut. 

Pengenalan pada Experiential Marketing 

 Pengenalan (awareness) wisatawan terhadap program-program 

experiential marketing dapat dipantau dari tabel 3.19 dibawah ini: 

Tabel 3.19. Melihat/mendengar event Solo kota budaya  

Sumber berita Tidak Ya 

Jumlah % Jumlah % 

Karnaval 9 4 191 96 

Road show 68 34 132 66 

 

Pemahaman pada Experiential Marketing 

 Pemahaman (knowledge) wisatawan terhadap program-program 

experiential marketing dapat dipantau dari grafik-grafik dibawah ini: 

Gambar 3.7. Pemahaman program Experiential Marketing melalui karnaval 
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Gambar 3.8 Pemahaman thd program Experiential Marketing melalui Roadshow 

 

Pada Tingkat pemahaman, terlihat jelas bahwa pemahaman terhadap program 

Experiential Marketing  melalui karnaval terhadap khalayak lebih tinggi dengan 

mean sebesar 3.99 daripada pemahaman terhadap program Experiential Marketing  

melalui Roadshow yang hanya menghasilkan mean sebesar 3.72. 

Sumber Informasi pada Experiential Marketing 

 Program-program experiential marketing merupakan sumber informasi 

yang cukup efektif dalam meyakinkan khalayak untuk berwisata budaya ke kota 

solo. Peranan program-program experiential marketing kota solo sebagai sumber 

informasi, secara menyeluruh memberikan gambaran cukup baik.  Secara umum 

pada tingkat ini, terlihat jelas dari grafik dibawah, bahwa keyakinan terhadap 

program Experiential Marketing  sebagai sumber informasi melalui karnaval lebih 

tinggi dengan mean sebesar 3.72 daripada keyakinan terhadap program 

Experiential Marketing sebagai sumber informasi melalui Roadshow yang hanya 

menghasilkan mean sebesar 3.5 
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Gambar 3.9 Keyakinan terhadap karnaval sbg sumber informasi 

 

Gambar 3.10 Keyakinan terhadap Roadshow sbg sumber informasi 

 

Sarana Interaksi pada Experiential Marketing 

 Program-program experiential marketing seharusnya merupakan sarana 

efektif untuk berdialog atau berinteraksi dibanding sebagai alat penyampaian 

informasi saja. Peranan program-program experiential marketing kota solo 

sebagai sarana dialog atau interaksi, secara menyeluruh memberikan gambaran 

cukup baik. Pada tingkat, terlihat jelas dari grafik dibawah, bahwa keyakinan 
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terhadap program Experiential Marketing  sebagai sarana interaksi melalui 

karnaval lebih tinggi dengan mean sebesar 3.82 daripada keyakinan terhadap 

program Experiential Marketing sebagai sarana interaksi melalui Roadshow 

dengan mean sebesar 3.59. 

Gambar 3.11 Keyakinan terhadap karnaval sbg sarana interaksi. 

 

Gambar 3.12 Keyakinan terhadap Roadshow sbg sarana interaksi. 

 

3.2.2.1.4. Tanggapan khalayak pada program Direct Sales and Promotion 

Program Penjualan dan Promosi secara langsung, merupakan program 

komunikasi yang lebih menekankan pada terjadinya tindakan (action/behavioral) 
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secara langsung, yang diinformasikan melalui media massa, dengan memberikan 

nilai tambah pada produk wisata budaya kota Solo yang dipasarkan misalnya 

adalah dengan harga khusus ataupun paket hadiah dan sejenisnya. 

Adapun berbagai program direct sales and promotion yang dilakukan 

Kota Solo untuk meyakinkan khalayak agar berwisata ke Kota Solo adalah 

dikelompokkan menjadi 3 kelompok kegiatan antara lain kelompok Travel Mart, 

Promosi harga dari biro iklan dan Direct selling online/offline. Secara 

keseluruhan, program direct sales and promotion telah ditanggapi dengan baik 

oleh wisatawan. Pengenalan (awareness) wisatawan terhadap program-program 

direct sales and promotion dapat dipantau dari tabel 3.17 dibawah ini: 

Tabel 3.20. melihat/mendengar/membaca program DSP dari 

Sumber berita Tidak Ya 

Jumlah % Jumlah % 

Travel Mart 56 28 144 72 

Promosi biro travel 117 58 83 42 

Direct sales 166 83 34 17 

 

Pemahaman pada program direct sales and promotion 

Untuk tingkat pemahaman terhadap isi pesan program-program direct sales and 

promotion yang dilakukan kota Solo,terlihat dari grafik dibawah bahwa 

pemahaman terhadap program direct sales and promotion mempunyai mean 

sebesar 3.89, artinya pemahaman khalayak terhadap program tersebut cukup baik.  
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Gambar 3.13 Pemahaman terhadap program direct sales and promotion. 

 

Ketertarikan pada program direct sales and promotion 

 Untuk tingkat ketertarikan terhadap isi pesan program-program direct 

sales and promotion, grafik dibawah menjelaskan ketertarikan terhadap program 

direct sales and promotion mempunyai mean sebesar 3.63, artinya ketertarikan 

khalayak terhadap program tersebut cukup baik 

Gambar 3.14. ketertarikan terhadap program direct sales and promotion. 

 

Keyakinan pada program direct sales and promotion 

 Untuk tingkat keyakinan terhadap isi pesan program-program direct sales 

and promotion yang dilakukan kota Solo, grafik dibawah menjelaskan keyakinan 
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terhadap program direct sales and promotion mempunyai mean sebesar 3.42, 

artinya keyakinan khalayak terhadap program direct sales and promotion cukup 

baik walaupun masih dibawah tingkat pemahaman dan ketertarikan 

Gambar 3.15. Keyakinan terhadap program direct sales and promotion. 

 

Tindakan program direct sales and promotion 

 Tahap tindakan (bahavioral) merupakan tujuan utama program direct 

sales and promotion. Adapun untuk program-program direct sales and promotion 

kota Solo, grafik dibawah memberikan gambaran mengenai tindakan wisatawan 

untuk mengikut program cukup baik, mencapai mean 3.43. 

Gambar 3.16 Tindakan terhadap program direct sales and promotion. 
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3.2.2.2.  Variabel dependen (Destination Brand Equity) 

 Seperti yang terurai pada Bab  sebelumnya tentang kerangka pemikiran, 

bahwa destination brand equity merupakan suatu dampak atau hasil dari 

rangkaian berbagai kegiatan program IMC yang telah diluncurkan dan 

dilaksanakan oleh kota Solo, yang didesain untuk pemasaran produk destinasi 

wisata untuk meningkatkan citra kota Solo. Destination brand equity dipantau 

dari dimensi-dimensi pembentuknya yaitu brand awareness, brand assosiation, 

perceived quality brand loyalty dan cultural brand asset.  

3.2.2.2.1. Brand Awareness (Pengenalan Merek) 

 Tingkat pengenalan (brand Awareness) khalayak terhadap merek kota 

Solo sebagai kota budaya sudah sangat baik (lihat grafik 3.17 dan 3.18). Adapun 

tingkat pengenalan khalayak mencapai nilai mean 4.48 dan tingkat keseringan 

mendengar brand Solo sebagai kota budaya mencapai nilai mean 4.25. 

Gambar 3.17 Pengenalan pada Solo kota budaya 
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3.2.2.2.2. Brand Assosiation (Pemahaman Merek) 

 Tingkat pemahaman (brand Assosiation) khalayak terhadap merek kota 

Solo sebagai kota budaya, secara umum sudah baik (lihat gambar 3.18). Adapun 

rinciannya adalah: tingkat pemahaman khalayak terhadap budaya di kota Solo 

yang menarik mencapai nilai mean 3.99 , tingkat pemahaman khalayak terhadap 

budaya Jawa di kota Solo mencapai nilai mean 4.28, tingkat pemahaman khalayak 

terhadap kota Solo yang mempunyai budaya Jawa yang otentik mencapai nilai 

mean 4.28, tingkat pemahaman khalayak terhadap kota Solo yang kaya akan 

sejarah Jawa mencapai nilai mean 4.28, dan tingkat pemahaman khalayak 

terhadap kota Solo yang mempunyai atmosfer eksotis mencapai nilai mean 3,43. 

Gambar 3.18 Pemahaman pada Solo kota budaya 
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3.2.2.2.3. Perceived Quality (Persepsi pada kualitas) 

 Tingkat persepsi pada kualitas (perceived quality) khalayak terhadap 

merek kota Solo sebagai kota budaya sudah cukup baik, terlihat dari nilai mean 

yang dicapai dari indikator-indikatornya (lihat grafik 3.19). Adapun rinciannya 

adalah : tingkat persepsi pada kualitas khalayak terhadap atmosfer budaya di kota 

Solo yang terbaik mencapai nilai mean 3.26, tingkat persepsi pada kualitas 

khalayak terhadap kota Solo yang menyajikan pengalaman berbudaya yang 

berkualitas mencapai nilai mean 3.64, dan tingkat persepsi pada kualitas khalayak 

terhadap lingkungan kota Solo yang menambah pengalaman berbudaya mencapai 

nilai mean 3.84.  

Gambar 3.19. Persepsi pada kualitas Solo sebagai kota budaya 
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3.2.2.2.4. Brand loyalty (Loyalitas terhadap Merek) 

 Tingkat loyalitas terhadap merek (brand loyalty) khalayak terhadap merek 

kota Solo sebagai kota budaya secara umum sudah baik (lihat grafik 3.20). 

Adapun rinciannya adalah : tingkat loyalitas terhadap merek khalayak terhadap 

kota Solo dengan merasa puas berwisata ke kota Solo mencapai nilai mean 3.91, 

tingkat loyalitas terhadap merek khalayak terhadap kota Solo dengan merasa 

berwisata ke kota Solo memenuhi ekspektasi berwisata budaya mencapai nilai 

mean 3.8, dan tingkat loyalitas terhadap merek khalayak terhadap kota Solo 

dengan merekomendasikannya kepada teman dan keluarga mencapai nilai mean 

3.54. 
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Gambar 3.20. Loyalitas pada Solo sebagai kota budaya 

 

 

 

3.2.2.2.5. Cultural Brand Assets  

 Aset budaya sebuah merek (cultural brand Assets) khalayak terhadap 

merek kota Solo sebagai kota budaya juga secara umum sudah baik (lihat grafik 
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3.21). Adapun rinciannya adalah : Tingkat pengetahuan aset budaya kota Solo 

pada khalayak terhadap dunia hiburan atau malam yang membuat Solo unik 

mencapai nilai mean 3.61, tingkat pengetahuan aset budaya kota Solo pada 

khalayak terhadap pertunjukan kesenian yang membuat Solo unik mencapai nilai 

mean 4.01, Tingkat pengetahuan aset budaya kota Solo pada khalayak terhadap 

tradisi Jawa yang membuat Solo unik mencapai nilai mean 4.05, Tingkat 

pengetahuan aset budaya kota Solo pada khalayak terhadap event budaya yang 

membuat Solo unik mencapai nilai mean 4.08, Tingkat pengetahuan aset budaya 

kota Solo pada khalayak terhadap situs warisan budaya yang membuat Solo unik 

mencapai nilai mean 3.49, Tingkat pengetahuan aset budaya kota Solo pada 

khalayak terhadap makanankhas daerah yang membuat Solo unik mencapai nilai 

mean 3.67, tingkat pengetahuan aset budaya kota Solo pada khalayak terhadap 

pusat belanja yang membuat Solo unik mencapai nilai mean 3.14. 

 

Gambar 3.21. Aset budaya pada kota Solo yang membuat perbedaan. 
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