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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia bisnis sangatlah ketat. Hal ini ditunjukkan 

dengan banyaknya penawaran produk serta jasa kepada konsumen melalui 

sebuah aktivitas pemasaran oleh perusahaan. Dampak dapat ditimbulkan 

dengan adanya hal seperti ini membuat perusahaan-perusahaan melakukan 

berbagai macam cara untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi, pola 

perilaku konsumen saat ini mudah berubah. Mereka mempunyai pola pikir 

dinamis sehingga di dalam aktivitas pemasaran sebuah produk atau jasa itu 

membuat perusahaan terpaksa untuk melakukan manajemen hubungan 

dalam memahami perilaku konsumen. Beberapa cara dapat dilakukan 

untuk menarik perhatian konsumen dalam aktivitas pemasaran sebuah 

perusahaan yaitu membuat brand atau merek. 

Definisi Merek (brand) adalah nama atau simbol seperti halnya 

logo, desain kemasan, serta sebagainya, diciptakan atau didesain untuk 

membedakan satu produk dengan beberapa produk lainnya (Freddy 

Rangkuti, 2004). Penjelasan lain dari para ahli bahwa merek adalah nama 

atau simbol mampu diasosiasikan dengan produk atau jasa sehingga 

mampu menimbulkan arti secara psikologis atau asosiasi. Brand atau 

merek sangatlah penting dalam sebuah perusahaan sebagai identitas untuk 
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merepresentasikan atau mendefnisikan perusahaan tersebut. Awalnya 

merek merupakan tanda sebuah produk dengan produk lainnya agar 

konsumen dapat membedakannya. Mengikuti dalam berbgai 

perkembangan merek itu sendiri bisa menjadi nama atau tanda dianggap 

mewakili sebuah obyek. Sebuah merek bukan hanya sekedar nama, simbol 

dan slogan saja, merek dapat membangun citra positif, loyalitas di benak 

konsumen. Penciptaan sebuah merek perusahaan dapat dilandasi dengan 

konsep produk atau jasa yng ditawrakan kepada sasaran atau 

konsumennya. Sedangkan penjelasan menurut Susanto dan Himawan 

(2014), perubahan paradigma dan pemikiran terhadap persepsi merek 

(brand) yang lebih khusus dan memberikan banyak keunggulan yang 

kompetitif dalam bidang bisnis. Hal ini disebutkan bahwa ada lima dasar 

perubahan paradigma tersebut sebagai berikut: (1) Pengangkatan merek 

(brand leverage), (2) Disiplin merek, (3) Gelanggang permainan merek 

(brand playing field), (4) Fokus merek, (5) Nilai merek. 

Aktivitas sebuah perusahaan dalam upaya memasarkan produk atau 

jasanya juga tidak luput dari istilah branding. Berbagai cara aktivitas 

branding melalui publikasi dilakukan untuk memperkenalkan sebuah 

perusahaan dengan media seperti televisi, radio, internet, majalah, 

billboard, koran, selebaran serta sebagainya. Semakin sering perusahaan 

melakukan aktivitas branding, juga akan mempengaruhi peningkatan 

penjualan terhadap konsumen. Perusahaan yang menyediakan produk atau 

jasa maupun fasilitas kepada konsumennya pada saat ini masih banyak 

yang terjebak pada keinginan dan kepuasan saja, kebanyakan dari mereka 
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menargetkan produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada semua 

kalangan konsumen. Perusahaan-perusahaan seperti ini hanya memiliki 

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya saja.  

Perusahaan harus mengkategorisasikan atau mengerucutkan segala 

jenis kebutuhan pasar atau seluruh pasar kedalam pasar dengan jumlah 

lebih kecil (segmentasi pasar). Perusahaan yang mampu melakukan 

segmentasi pasar seperti ini akan menjadi lebih mudah dalam 

memprioritaskan konsumen. Perusahaan juga menciptakan proses strategi 

komunikasi pemasaran positif dan efektif terhadap penjualan produk atau 

jasanya. Pentingnya akan komunikasi pemasaran adalah mengolah pesan 

sekreatif mungkin dan berbeda dari pesaing untuk dapat diterima oleh 

khalayak. Sebagai contoh, sektor perusahaan bergerak dibidang pariwisata, 

seperti tempat-tempat wisata mampu melakukan segmentasi pasar 

sehingga mereka dapat lebih muda melakukan aktivitas komunikasi 

pemasaran. Dampak bagi perusahaan yang gencar melakukan komunikasi 

kepada konsumen baik itu informatif, edukastif, maupun persuasif secara 

tidak langsung perusahaan akan mendapatkan citra positif dalam benak 

hati dan pikiran konsumen. 

Kota Malang memiliki banyak julukan salah satunya adalah 

sebagai kota wisata, karena banyaknya tempat wisata seperti pantai, taman 

kota, taman hiburan keluarga, taman edukasi, wisata sumber air, kolam 

renang dan sebagainya. Tercatat ada 48 tempat wisata yang sedang 

dikelola dalam situs pariwisata resmi di kota malang. Banyaknya tempat 

wisata yang bermunculan seperti di kota Batu membuat persaingan bisnis 
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dalam bidang pariwisata semakin ketat. Industri pariwisata sangat 

prospektif sebagai sektor strategis dalam membantu perekonomian, 

pengembangan wilayah, pemberdayaan masyarakat dan mendukung 

konservasi lingkungan. Pariwisata berbasis edukasi juga membantu 

masyarakat dalam hal pendidikan dan informasi pengetahuan, hal seperti 

ini membuat peran sektor pengelola pariwisata harus mempunyai strategi 

jitu dalam hal mempromosikan dan memasarkan sektor pariwisatanya 

kepada konsumen atau masyarakat.  

Tempat wisata di kota Malang seperti Taman Rekreasi Kota, 

Taman Pemandian Wendit, Kolam Renang Tlogomas, Taman Wisata 

Senaputra dan sebagainya yang sudah ada sejak dulu tidak mampu 

mempertahankan eksistensinya karena masyarakat lebih memilih taman 

wisata dengan konsep hiburan yang baru. Taman wisata yang mampu 

mempertahankan eksistensinya hanya taman-taman wisata yang bisa 

berinovasi yang tak hanya mampu menjual fasilitas saja namun juga 

mampu menjual jasa dan brand kepada konsumennya. Tidak sedikit taman 

wisata kota Malang yang sudah ada sejak dulu kini terabaikan bahkan 

hingga tempat wisata tersebut tidak beroperasi lagi. 

Salah satu taman wisata yang erat dikenal sebagai taman 

pemandian di pusat kota Malang dengan nama Senaputra yang sudah sejak 

lama dikenal masyarakat. Taman wisata Senaputra ini berdiri sejak tahun 

1964 di jalan Kahuripan, belakang Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. 

Munculnya taman wisata Senaputra turut menghiasi belantika pariwisata 

Malang. Pada awalnya Taman Senaputra identik dengan wisata keluarga 
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yang di dalamnya terdapat kolam renang, kolam pemancingan dan fasilitas 

arena bermain keluarga yang menjadi tempat wisata favorit pada eranya. 

Tidak hanya sekedar untuk wisata, namun taman wisata ini juga 

mendirikan fasilitas kebudayaan dan diberi nama Taman Budaya 

Senaputra. Taman wisata Senaputra ini memprioritaskan fasilitas hiburan 

seni budaya yang berupa karawitan, kuda lumping dan tarian daerah. 

Disisi lain dengan ragam budayanya, taman budaya ini menyediakan 

sanggar tari, sanggar karawitan dan sanggar pedalangan. Nama Senaputra 

sendiri sudah dikenal masyarakat sebagai taman wisata kolam renang. 

Karena tempat wisata yang letaknya di jantung kota Malang, masyarakat 

mudah menjangkau dan harga tiket masuknya pun tidak mahal, taman 

wisata ini menjadi taman wisata yang diprioritaskan masyarakat kota 

Malang pada eranya. Nama Senaputra telah melekat dan menjadi brand 

image masyarakat sebagai salah satu tempat wisata kolam renang yang ada 

di Kota malang.  

Brand image (citra merek) adalah persepsi serta keyakinan 

dipegang oleh konsumen, seperti pencerminan asosiasi yng tertanam 

dalam ingatan konsumen (Kotler, 2002:292). Citra merek adalah pesan 

yang disampaikan suatu merek dalam bentuk tampilan nama, iklan, 

produk, simbol karena citra merek merujuk bagaimana persepsi konsumen 

akan suatu merek. Fakta-fakta banyak dijumpai bahwa adanya perbedaan 

persepsi antara pesan yang hendak disampaikan oleh pihak perusahaan 

dengan pesan yang diterima oleh konsumen. Sementara itu, taman wisata 
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Senaputra telah membentuk suatu citra merek sebagai tempat wisata yang 

terkenal dengan kolam renangnya hingga tahun 2010. 

Tahun 2010 terjadi konflik kepemilikan lahan antara pihak 

pengelola taman wisata Senaputra dengan Kodam V Brawijaya yang ada 

di dekat taman wisata tersebut. Kodam V Brawijaya mengklaim 

kepemilikan lahan sehingga terjadi sengketa diantara keduanya. Setelah 

Kodam V Brawijaya memenangkan keputusan Mahkamah Agung (MA), 

akhirnya pihak pengelola taman wisata Senaputra hengkang dari lahan ini, 

kemudian fasilitas yang sudah didirikan seperti Radio Senaputra, TK 

Senaputra, dan sanggar tarinya akhirnya dipindahkan sehingga taman 

rekreasi ini ditutup pada tahun 2012. 

Tahun 2013 taman wisata ini kembali dibuka namun dengan brand 

yang berbeda. Beberapa investor telah bekerja sama dengan Kodam V 

Brawijaya sepakat melakukan rebranding terhadap taman wisata 

Senaputra. Nama taman wisata Senaputra kini berganti nama menjadi 

Brawijaya Edupark, taman wisata yang lebih terkonsep dan 

pengemasannya ke dalam taman wisata edukasi. Manager operasional 

Brawijaya Edupark mempunyai konsep terhadap taman wisata ini. 

Fasilitas-fasilitas baru yang berbasis edukasi seperti 3Dart, Gallery Seni, 

dan taman mini merupakan sudut pandang baru yang digunakan oleh pihak 

Brawijaya Edupark untuk mengemas taman wisata ini ke dalam taman 

wisata edukasi.  
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Rebranding mempunyai arti proses pemberian identitas atau merek 

(brand) baru terhadap nama produk atau jasa yang sudah ada. Ada faktor-

faktor yang mendorong sebuah perusahaan untuk melakukan upaya 

rebranding, seperti yang dikemukakan oleh Fandy Tjiptono dalam 

bukunya yang berjudul Strategi Pemasaran (2015), secara garis besar, 

motivasi utama sebuah perusahaan melakukan rebranding adalah: (a) 

Menyegarkan kembali  atau memperbaiki citra merek, (b) Memulihkan 

kembali citra perusahaan setelah terjadi krisis atau skandal, (c) Bagian dari 

merger atau akuisisi, (c) Bagian dari de-merger atau spin off, (d) 

Mengharmonisasikan merek dalam pasar nasional dan internasional, (e) 

Merasionalkan portofolio merek, (f) Mendukung arah strategi baru 

perusahaan. Dalam aktivitas rebranding sebuah perusahan juga 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kematangan rencana dan 

kemungkinan resiko yang akan terjadi harus dipikirkan oleh sebuah 

perusahaan. Pihak manager operasional dan staff pemasaran taman wisata 

Brawijaya Edupark memiliki stretegi tersendiri dalam melakukan upaya 

rebranding ini sehingga mampu membangun informasi dan mengubah 

brand image di benak masyarkat mengenai tempat wisata ini. 

Dengan melihat fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk 

mengetahui, mengamati, mempelajari, dan mendeskripsikan bagaimana 

upaya strategi rebranding tempat wisata Senaputra menjadi Brawijaya 

Edupark di dalam benak masyarakat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, 

maka dapat dikemukakan tentang rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana strategi rebranding perubahan nama taman wisata 

Senaputra menjadi Brawijaya Edupark di Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya strategi rebranding 

perubahan nama taman wisata Senaputra menjadi Brawijaya Edupark di 

Kota Malang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada 

pembaca. Adapun manfaat yang dalam penelitian ini antara lain: 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk 

dikembangkan lebih lanjut dalam situasi dan kondisi lain mengenai 

komunikasi pemasaran khususnya yang berkaitan dengan aktivitas 

branding dan rebranding perubahan nama tempat wisata pada 

kalangan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi yang akan melakukan 

penelitian di bidang public relation. 
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2. Secara Praktis 

Peneliti berharap penelitian ini menjadi bahan pertimbangan 

bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan aktivitas rebranding 

perubahan nama perusahaan guna mendapatkan strategi pemasaran 

serta citra yang baik di benak masyarakat. 


