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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Komunikasi 

Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan, atau diartikan pula sebagai 

saling tukar-menukar pendapat. Komunikasi dapat juga diartikan hubungan kontak 

antar dan antara manusia baik individu maupun kelompok (Widjaja, 2000:13). 

Perhatikan pula beberapa pengertian komunikasi sebagai berikut: 

1. Edward Depari

Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang

disampaikan melalui lambing tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh

penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan

2. James A.F Stoner

Komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian

dengan cara pemindahan pesan.

3. Jhon R. Schemerhom

Komunikasi itu dapat diartikan sebagai proses antara pribadi dalam mengirim

dan menerima symbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka

4. William F. Glueck

Komunikasi dapat dibagi dalam dua bagian utama :
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a. Interpersonal Communications 

Proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua 

orang atau lebih di dalam kelompok kecil manusia 

b. Organization Communications 

Di mana pembicara secara sistematis memberikan informasi dan 

memindahkan pengertian kepada orang banyak di dalam organisasi dan 

kepada pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga yang berhubungan. 

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa komunikasi adalah proses tukar-menukar informasi atau 

pemindahan pesan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan symbol-

simbol. 

2.2   Definisi Pariwisata 

Definisi tentang pariwisata menurut Hari Karyono (1997:15) adalah 

keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur 

mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Sedangkan definisi secara teknis, 

bahwa pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik 

secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara 

lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa dan faktor 

penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah ataupun masyarakat agar dapat 

mewujudkan keinginan wisatawan. 

Menurut UU Nomor 9 tahun 1990 pada bab 1 pasal 1, dijelaskan bahwa 

kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pariwisata. Artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan 
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perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pariwisata baik yang 

dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat disebut kepariwisataan  

Definisi lain tentang pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara 

dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan 

bekerja sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat- 

tempat tujuan tersebut: mencakup kegiatan untuk berbagai maksud, termasuk 

kunjungan seharian atau darmawisata/ekskursi, menurut Tourism Society in Britain 

ditahun 1976 (Pendit 1999:30). 

A. J. Burkart dan S. Malik dalam (Soekadijo, 2000:3) juga memberikan 

definisi tentang pariwisata yaitu perpindahan orang untuk sementara dan dalam 

jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya 

hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan merekaselama tinggal di tempat tujua itu  

Dari beberapa definisi yang sudah peneliti paparkan diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang bersifat sementara 

yang dilakukan peroranganan maupun kelompok untuk menikmati perjalanan 

tersebut dan untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam dalam jangka waktu 

pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan bekerja sehari-harinya 

serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat- tempat tujuan. 

 

2.3  Bidang-Bidang Kajian Komunikasi Pariwisata 

Harold Lasswell dalam Frank Jefkins (1996:6) menyatakan komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media 

yang menimbulkan efek tertentu”. Lasswell menyatakan pula, ” suatu cara yang 
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paling tepat untuk menggambarkan kegiatan komunikasi adalah dengan menjawab 

pertanyaan: who, says what, in which channel, to whom and with what effect. 

Menurut Burhan Bungin (2015:94) Komunikasi pariwisata memiliki beberapa 

bidang kajian utama yang dapat dikembangkan sebagai bidang-bidang kajian yang 

menarik. Bidang-bidang ini akan terus berkembang diwaktu-waktu yang akan 

dating sejalan dengan berkembangnya kompleksitas kajian di komunikasi 

pariwisata. Bidang-bidang yang dimaksud oleh Burhan Bungin (2015), antara lain: 

 

1. Komunikasi Pemasaran Pariwisata 

Bidang komunikasi pariwisata (tourism communication marketing) 

atau disingkat (TMC). Bidang TMC mengkaji secara keseluruhan dalam 

konteks komunikasi pemasaran. Bidang kajian ini menjelaskan 4P, 7P, 

Commmunication Mix, Marketing Mix, dan hal ihwal tentang TMC. Bidang 

ini adalah bidang yang secara utuh membincangkan TMC dalam konteks 

teoritis dan praktis yang lengkap, namun tidak spesifik dalam konteks-

konteks spesialis (Bungin, 2015:94). 

 

2. Brand Destinasi 

Brand destinasi adalah kajian tentang brand destinasi dalam konteks 

brand produk destinasi, dimana brand destinasi adalah media dan pesan itu 

sendiri didalam konteks dan proses komunikasi pemasaran secara umum 

dan khususnya  di dalam konteks pemasaran pariwisata. Selain dikaji brand 
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sebagai media dan sebagai pesan itu sendiri, dikaji pula bagaimana 

kontruksi social brand destinasi, bagaimana hubungan brand dengan produk 

destinasi, brand dengan aksesibilitas, dengan pemasaran pariwisata, sub-

brand dan brand induk baru. Semua sifat dan jenis brand dikaji disini, 

termasuk juga city brand, satete brand, dan nation brand. Begitu pula 

publisitas  brand dan branding juga menjadi kajian-kajian penting 

diperbincangan ini (Bungin, 2015:94). 

 

3. Manajemen Komunikasi Pariwisata 

Di dalam kajian ini, prinsip-prinsip manajemen komunikasi menjadi 

ulasan-ulasan penting yang dilakukan dan diterapkan dibidang komunikasi 

pariwisata. Kajian ini mengulas bagaimana manajemen diterapkan di bidang 

komunikasi pariwisata, yaitu bagaimana memenej pemasaran pariwisata, 

memenej destinasi, memenej asesibilitas dan memenej SDM serta 

kelembagaan pariwisata. Bagaimana peran pimpinan dan leadership, 

bagaimana memenej orang-orang, memenej anggaran dan memenej alat-alat 

dan mesin komunikasi pariwisata (Bungin, 2015:95). 

 

4. Komunikasi Transportasi Pariwisata 

Masyarakat pariwisata memerlukan informasi tentang aksesibilitas ke 

destinasi pariwisata. Karena itu salah satu yang terpenting adalah informasi 

transportasi ketika akan bepergian ke tempat pariwisata. Hal ini sangat 

penting dan mengambil hamper separuh perhatian mereka ketika akan 
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berwisata. Kajian komunikasi pariwisata ini menyangkut media atau saluran-

saluran komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi 

transportasi, dampak informasi terhadap masyarakat pariwisata, umpan balik 

yang diharapkan. Kajian juga menyangkut tentang alat dan jenis transportasi, 

anggaran yang diperlukan, masalah keamanan, dan keselamatan transportasi, 

transportasi alternative, dan koneksitas dengan akomodasi perhotelan, motel, 

guesthouse, dan sebagaianya apabila ada keadaan emergency di jalan. 

Mengenai anggaran yang diperlukan dan pilihan yang harus dibuat sehingga 

menghindari pengeluaran yang tdiak perlu. Prinsip utama di dalam 

komunikasi transportasi ini adalah keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, 

dan kenangan. Kajian ini termasuk pula bagaimana mengkasi penggunaan 

model-model komunikasi alternative sperti word of mouth (dari mulut ke 

mulut) dan media social serta media literasi lainnya (Bungin, 2015:95). 

 

5. Komunikasi Visual Pariwisata 

Bidang komunikasi visual pariwisata adalah bidang desain grafis yang 

sangat menantang di bidang industry pariwisata. Karena itu bidang ini akan 

selalu berkembang di masa depan di mana kajiannya diarahkan kepada 

komunikasi entrepreneurship, kreativitas, seni, dan kebebasan berkreasi. 

Komunikasi visual pariwisata mengambil sisi kajian konseptual konten 

komunikasi yang diterapkan pada industry kratif yang menghasilkan 

souvenir, cenderamata, oleh-oleh yang memiliki ikon local tourism yang 

berkesan dan menjadi brand pariwisata. Kajian juga menyangkut  pendekatan 
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sitem komunikasi pariwisata dengan destinasi, venue, transsportasi, hotel, 

stakeholder pariwisata. Pembentukan jaringan komunikasi bisnis dengan 

pihak-pihak lain yang potensial seperti bank, pasar, dan tokoh masyarakat 

juga harus dikaji dibidang ini (Bungin, 2015:96). 

 

6. Komunikasi Kelompok Pariwisata 

Bidang komunikasi kelompok pariwisata menyangkut kemampuan 

pribadi pelaku pariwisata baik pemilik destinasi, penguasa venue atau bahkan 

kemampuan pribadi pramuwisata dan pandu wisata. Bisnis pariwisata bukan 

bisnis personal, namun bisnis yang dijalankan secara berkelompok sehingga 

keterampilan komunikasi kelompok menjadi penting. Hal-hal lain yang 

penting pula dalam kajian ini seperti penyelanggaraan event, dinamika 

kelompok, kemampuan bertutur, penguasa sejarah destinasi, dan venue wisata 

(Bungin, 2015:96). 

 

7. Komunikasi Online pariwisata 

Media online menjadi kajian tersendiri di dalam komunikasi 

pariwisata, karena itu media online tidak saja dapat digunakan sebagai 

media pemasaran, namun juga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan 

di dalam dunia pariwisata. Ada lima kemampuan media online saat ini, 

yaitu kemampuan menyimpan (upload) infromasi, kemampuan mengolah 

informasi, kemampuan mengeluarkan informasi (download), menyebarkan 

komunikasi dan kemampuan mengkontruksi citra informasi. Jadi kelima-
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lima kemampuan media online ini dikaji di dalam penerapannya di dalam 

komunikasi pariwisata. Di dalam kajian ini pula dibincangkan tentang 

media baru (new media), media online  baru (new media online), 

diversifikasi media, media metaphor, dan semiotika media serta media 

virtual yang dapat diaplikasikan ke dalam komunikasi pariwisata (Bungin, 

2015:96). 

 

8. Public Relation dan MICE 

Bidang Public Relation (PR) dan MICE ini adalah bidang yang sangat 

menarik dalam komunikasi pariwisata, karena bidang ini menjadi salah satu 

pintu masuk pariwisata ke destinasi. Karena itu peran PR sangat diperlukan 

untuk mengatur semua program MICE, mulai dari merencanakan dan 

merumuskan program MICE, masalah funding explore, sponsorship, 

pemasaran MICE, akomodasi MICE sampai dengan pelaksanaan 

(implementasi MICE),  evaluasi dan perencanaan event MICE berikut 

menjadi kajian panjang di dalam komunikasi pariwisata (Bungin, 2015:96). 

 

9. Riset Komunikasi Pariwisata 

Salah satu ujung tombak pengembangan kajian adalah riset, karena 

itu komunikasi pariwisata juga menaruh harapan yang tinggi kepada riset 

ini. Riset komunikasi pariwisata dapat mengambil objek-objek riset pada 

bidang-bidang kajian komunikasi pariwisata (Bungin, 2015:97). 
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2.4   Membangun Merk Sebuah Daerah 

Brand (merek) menjadi faktor pembeda yang sangat penting dalam lautan 

produk/jasa yang sejenis. Kita sama-sama setuju banyak sekali daerah di 

Indonesia ini yang mempunyai panorama alam dan tempat wisata yang indah yang 

tidak kalah dengan Bali apalagi Singapore atau Malaysia. Apa yang membedakan 

antara satu daerah dengan daerah lain walaupun sama-sama memiliki daerah 

wisata yang menarik? yang membedakan adalah faktor merek (brand) (SH 

Situmorang, Jurnal:2008). 

Brand mempunyai makna psikologis dan simbolis yang istimewa di mata 

Turis atau wisatawan. Dengan kata lain ketika brand equity sudah terbentuk maka 

ia menjadi milik daerah yang sangat berharga yang jauh lebih berharga dari asset 

daerah yang lainnya. Sebuah brand bisa menjadi sumber pendapatan sebuah 

daerah. Untuk itu dalam membangun sebuah brand tidak hanya melibatkan 

penciptaan perceived difference melalui iklan, tetapi juga harus didukung dengan 

produk/jasa yang berkualitas, strategi penetapan harga, dan distribusi yang tepat 

untuk mendukung citra (brand image) tersebut yang dikomunikasikan melalui 

iklan poduk/jasa tersebut. Di belakang sebuah brand yang kuat, setiap tahap dan 

aspek dalam proses pemasaran harus bekerja secara sempurna. Segmentasi, 

pemilihan segmen pasar, dan positioning dilakukan dengan cermat untuk memilih 

pasar sasaran yang tepat, mengerti apa yang benar – benar menjadi kebutuhan dan 

hasrat konsumen sasaran, dan menempatkan produk dalam benak konsumen. 

Selanjutnya brand menjadi semacam sebuah kontrak kepercayaan antara 

perusahaan dan konsumen karena ia menjamin adanya konsistensi bahwa sebuah 
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produk/jasa akan selalu dapat menyampaikan nilai yang diharapkan konsumen 

darinya (SH Situmorang, Jurnal:2008). 

Upaya membangun merek sebuah daerah tidak bisa dilepaskan dari besarnya 

budget promosi dari daerah tersebut. Semakin sering dipromosikan sebuah daerah 

maka daerah akan semakin dikenal dan diingat oleh konsumen. Karena itu 

mengeluarkan biaya promosi untuk sebuah merek merupakan bagian dari investasi 

daerah yang bersifat intangible. Keller (2000) mengajukan sebuah model 

pengembangan merek yang disebut sebagai Customer Based Brand Equity 

(CBBE). Kita dapat membangun model ini didasarkan pada empat pertanyaan 

berdasarkan model Keller utama.   

1. Seberapa jauh daerah dapat secara jelas merumuskan identitas merek (who are 

you?) 

2. Seberapa jauh daerah mengembangkan asosiasi yang mempunyai arti tertentu 

bagi wisatawan (what are you?). 

3. Bagaimana tanggapan wisatawan terhadap asosiasi yang ditawarkan oleh merek 

daerah (what about you?). 

4. Seberapa jauh interaksi yang terjadi antara wisatawan dan merek menyebabkan 

ikatan antara keduanya menjadi lebih kuat (what about you and me?) 

 

2.5 Pengembangan Wisata Melalui Aktivitas Destination Branding 

Destination Branding adalah sebuah strategi bagaimana memasarkan 

potensi sebuah daerah. Dalam strategi destination branding di banyak tempat 

setidaknya ada enam elemen penting pembentuk destination branding atau 
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prasyarat terciptanya destinasi yang baik dan pariwisata adalah salah satu 

komponennya. Komponen yang lainnya adalah people, governance, export, 

investment/immigration, culture & heritage. Sebuah konsep destination branding, 

didasari oleh passion dan identitas yang menarik yang saling berhubungan dengan 

berbagai hal yang akan memudahkan orang memiliki asosiasi dengan tempat 

tersebut (SH Situmorang, jurnal:2008) 

Destination branding diyakini memiliki kekuatan untuk merubah presepsi 

dan merubah cara pandang seseorang terhadap suatu tempat atau tujuan termasuk 

melihat perbedaan sebuah tempat dengan tempat lainnya untuk dipilih sebagai 

tujuan. Mengubah image sebuah daerah merupakan bagian dari destination 

branding. Perubahan images sebuah daerah dapat dilakukan melalui banyak cara 

misalnya melalui media relations seperti Advertising, direct marketing, personal 

selling, websites, brochures, atau Event organizers, film- makers, destination 

marketing organizations (DMOs) Serta journalists. Dari kerja sama diatas 

diharapkan akan mengkomunikasikan daerah tersebut secara selektif kepada target 

audiens. Contohnya jepang, 30 tahun lalu kita akan sepele melihat produk buatan 

jepang (made in japan), sekarang kita melihat produk jepang merupakan jaminan 

mutu (Morgan, Pritchard dan Pride, 2004).   

Destination branding akan merubah persepsi turis dari negative menjadi 

positif. Untuk itu para marketer daerah perlu melakukan strategi  mapping 

mengenai potensi daerah yang siap dikembangkan dan strategi apa yang bisa 

dikembangkan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut. Dalam 

destination branding terdapat lima tahapan yang harus dilalui, menurut Morgan and 
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Pritchard lima tahapan tersebut adalah sebagai berikut (SH Situmorang, 

Jurnal:2008). 

a. Market investigation, analysis and strategic recommendations: pada 

tahapan ini marketer daerah melakukan riset pemetaan potensi pasar, hal-hal 

apa saja yang bisa dikembangkan dan penyusunan strategi.   

b. Brand identity development. Brand Identity dibentuk berdasarkan visi, misi 

dan image yang ingin dibentuk daerah tersebut. Dari hasil riset ditentukan 

beberapa alternative lalu di pilih satu buah tagline untuk menggambarkan 

daerah tersebut. Proses riset dapat dilihat pada gambar dibawah, misalnya 

Thailand: “Amazing Thailand”, Hong Kong: Asia’s Word City” dsb. Pike 

(2004) menyebutkan Brand Identity yang dibangun diubah menjadi brand 

positioning yang akhirnya diharapkan menjadi brand Image. 

c. Brand launch and introduction: communicating the vision. Setelah tagline 

diperkenalkan maka brand yang ada diperkenalkan dengan melibatkan 

seluruh komponen yang ada melalui media relations seperti Advertising, 

direct marketing, personal selling, websites, brochures, atau Event 

organizers, film-makers, destination marketing organizations (DMOs) Serta 

journalists. 

d. Brand implementation. Brand adalah sebuah janji. Semua pihak-pihak yang 

terlibat mulai dari pemerintah, pihak hotel, Travel agensi, masyarakat 

setempat harus berusaha mewujudkan janji yang diucapkan. Sehingga touris 

yang datang akan merasa betah dan terkesan dengan daerah tujuan. Kasus 

yang sering terjadi adalah banyak daerah yang panorama alamnya indah, 
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namun kurangnya sarana perhotelan yang memadai serta perilaku penduduk 

dan pengusaha lokal yang kurang ramah dan pelayanan, belum adanya 

standar tarif jasa di sejumlah daerah tujuan wisata sehingga rentan 

menimbulkan pungli dan meresahkan wisatawan. Akhirnya Brand yang 

dibentuk menjadi sia-sia. 

e. Monitoring, evaluation and review. Program yang sedang dilaksanakan 

dilakukan monitoring apakah ada penyimpangan, kekurangan dan 

sebagainya. Dari hasil monitoring dilakukan evaluasi dan review untuk 

perbaikan selanjutnya. 

 

2.6  Tantangan dan Kendala Destination branding 

Tantangan dan kendala dalam menyusun destination branding adalah 

kurangnya Promosi, sdm, fasilitas infrastruktur, transportasi, layanan imigrasi, 

pemasaran produk daerah, perilaku penduduk dan pengusaha lokal serta 

keterbatasan anggaran. Misalnya Untuk Tahun 2008, total anggaran pariwisata 

indonesia adalah adalah Rp 1,08 triliun. Sasaran promosi wisata difokuskan pada 

12 pasar utama pariwisata, di antaranya Perancis, Belanda, Inggris, Jerman, Rusia, 

Jepang, Singapura, Australia, Korea, Malaysia, dan China. Disektor transportasi 

banyak maskapai penerbangan yang belum memiliki rute terbang ke daerah- daerah 

tujuan wisata (Rafika Putri Amaliah, Jurnal: 2013). 

Tantangan berikutnya adalah image bahwa negara kita sering di cap ”jelek” 

karena berbagai pemberitaan yang ada. Sehingga persepsi wisatawan terhadap 

indonesia menjadi buruk. Baloglu and McCleary (1999) mengidentifikasi 3 faktor 
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yang mempengaruhi pencitraan destinasi yakni personal faktor, sosial faktor dan 

stimulasi. 

Untuk mengatasi krisis kepercayaan wisatawan terhadap sebuah daerah 

beirman (2003) menawarkan 4 langkah yakni: 

a. mengidentifikasi penyebab masalah yang menyebabkan crisis (Identify the 

event/problem as either a crisis or a hazard). 

b. Pembentukan crisis management team: bekerjasama melalui media and 

public relations, travel industry, tour operators, airlines and hospitality 

industry, good staff, local tourism, local government dsb.  

c. Mempromosikan destinasi selama dan setelah crisis (Promote the 

destination during and after the crisis).  

d. memonitor pemulihan dan menganalisi penyebab krisis (Monitor recovery 

and analyse the crisis experience) 

 

2.7 Manfaat dan Tujuan Destination Branding 

Kotler dalam (Jacky Cahyadi, 2009:21) mengungkapkan bahwa branding 

dalam industri pariwisata sebagai cara mudah bagi konsumen dalam melakukan 

identifikasi, membangun persepsi dan values, menetapkan kualitas dan standar 

yang mudah dikelola, meningkatkan permintaan terhadap produk lokal yang secara 

tidak langsung akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar dan 

meningkatkan skala ekonomis. Destination branding dibangun dengan menciptakan 

values daerah tujuan tersebut melalui serangkaian brand image untuk 
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mengidentifikasi asosiasi yang paling relevan dan terhubung satu sama lain serta 

saling memperkuat brand itu sendiri (Aisyah Wahyuni, Jurnal:2012).  

Menurut Kiki Kaplaindou (2003:2) manfaat-manfat dari destination 

branding adalah:  

1. Branding membuat suatu destinasi ada dalam benak wisatawan   

2. Persepsi wisatawan yang positif terhadap suatu destinasi 

3. Destination branding yang berhasil diciptakan dan memuaskan wisatawan maka 

wisatawan tersebut akan loyal dan terus berkunjung kembali ke daerah tersebut. 

Dalam (Jacky Cahyadi, 2009:21) mengungkapkan 4 tujuan dari  

destination branding:   

1. Membentuk persepsi publik terhadap destinasi (tempat)   

2. Mengemas destinasi (tempat) secara selektif dan estetik   

3. Membuat destinasi (daerah atau tempat tujuan) berdiri tegak di tengah  

persaingan pasar pariwisata global sehingga dapat bersaing dengan  

yang lain 

4. Membentuk pengalaman pariwisata. Dalam pemasaran, destinasi 

bertanggungjawab terhadap kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Sejalan 

dengan perkembangannnya, konsumen tidak hanya melakukan pemilihan 

terhadap produk saja, akan tetapi sudah mulai pada tahap merek atau brand. Inti 

dari tujuan destination branding merupakan komitmen untuk merubah persepsi 

dan merubah cara pandang seseorang terhadap suatu tempat dengan tempat 

lainnya untuk dipilih sebagai tujuan. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian  terdahulu  ini  menjadi  salah  satu  acuan  penulis  dalam  

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan 

dalam mengkaji penelitian  yang  dilakukan.  Dari  penelitian  terdahulu,  penulis  

tidak  menemukan penelitian  dengan  judul  yang  sama  seperti  judul  penelitian  

penulis.  Namun  penulis mengangkat  beberapa  penelitian  sebagai  referensi  

dalam  memperkaya  bahan  kajian pada  penelitian  penulis  

Pertama, penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti adalah jurnal 

penelitian yang disusun oleh Rafika Putri Amaliah, mahasiswi Ilmu Komunikasi 

Falkultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Malang (2013) yang 

berjudul “Destination Branding Wisata Belanja Kabupaten Sidoharjo: Studi 

deskriptif Kualitatif pada Sentra Industri Tas dan Koper atau intako Tanggulangin 

dan Kampoeng Batik Jetis Sidoharjo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan tahapan 

pembentukan Intako dan Kampoeng Batik Jetis sebagai destination branding  

Kabupaten Sidoarjo. Elemen pembentuk Intako dan Kampoeng Batik Jetis sebagai 

destination branding Kabupaten Sidoarjo adalah brand identity dan brand essence 

Serta brand culture pada destination branding Kabupaten Sidoarjo.  

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada objek penelitian. Jika penelitian tersebut objek penelitiannya yaitu 

Sentra Industri Tas dan Koper (Intako) sedangkan objek penelitian pada penelitian 

yang akan dilakukan yaitu wisata pantai Lovina yang terdapat di Bali utara. Selain 

itu penelitian yang dilakukan oleh Rafika Putri menggunakan teori message  
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production serta goals-plans-action models dari Dillard. Sedangkan persamaan 

dari penelitian Rafikah Putri Amaliah dengan penelitian yang akan dilakukan 

yakni sama-sama meneliti mengenai destination branding. 

Kedua yakni jurnal penelitian yang  disususun oleh Yuli Lovita Putri, 

mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Penelitian yang dilakukan berjudul “ Media Baru 

&City Branding: Strategi City Branding Kota Surakarta Melalui Aplikasi Solo 

Destination Berbasis Android Tahun 2015”. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil  yang  

diperoleh  adalah  strategi  yang  dilakukan  adalah Solo Destination melakukan 

pengembangan identitas Kota Solo agar aplikasi ini lebih mudah dikenal khalayak, 

upaya  itu  dilakukan  dengan  cara  persuasi,  namun  tingkat  persuasinya  masih  

kurang maksimal. 

Persamaan penelitian Yuli Lovita Putri dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu menggunakan branding sebagai salah satu alat memperkenalkan 

objek wisata. Jika Yuli Lovita Putri menggunkan city branding sebagai ruang 

lingkup pembahasan dalam penelitiannya, penelitian yang akan dilakukan ini 

menggunakan ruang lingkup destination branding, hal inilah yang menjadi 

perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan  ini.   


