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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam organisasi modern, usaha mengaudit informasi di dalam sistem 

komunikasi organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

meningkatkan produktivitas organisasi. Sehingga organisasi modern melihat audit 

komunikasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk menilai dan 

mengevaluasi sistem komunikasi internal dan eksternal dalam organisasi. Fokus 

utama audit komunikasi adalah mengevaluasi sistem komunikasi internal yang 

menekankan aspek-aspek, seperti penilaian kualitas informasi yang mengalir 

dalam organisasi, jalinan hubungan di berbagai tingkat anggota kerja, umpan balik 

kinerja, lingkungan komunikasi dan keterlibatan bawahan dalam proses membuat 

keputusan. 

Hamilton (1987) menyatakan audit komunikasi yang dilaksanakan oleh 

sebuah organisasi mampu memberikan kontribusi kepada proses membuat 

keputusan yang lebih efektif melalui pengayaan sumber informasi internal 

organisasi serta berikutnya menghasilkan peningkatan produktivitas kerja. 

Menurut Hamilton, audit komunikasi adalah suatu usaha penilaian yang dibuat 

untuk meninjau tingkat kejelasan dan pemahaman, kesesuaian dan efisiensi 

system komunikasi internal organisasi (Mohammed, 2015: 5). 

Menyinggung tentang branding, saat ini banyak orang yang mengganggap 

bahwa merek/brand tidak hanya dikatakan sebagai “nama” dalam suatu produk. 

Merek/brand dapat diyakini bahwa memiliki daya tarik tersendiri untuk membuat 
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seseorang membeli suatu produk yang diwakilinya. Keputusan pembelian suatu 

produk pun lebih sering didasarkan pada pertimbangan merek/brand daripada hal-

hal lainnya. Maka tidak heran apabila di dalam dunia pemasaran, justru 

merek/brand yang mampu menjamin kesuksesan sebuah produk di pasar. 

Pentingnya merek/brand membuat para pembeli akan melakukan apa saja untuk 

mempertahankan eksistensi mereknya di pasar, apalagi di tengah persaingan yang 

sengit seperti sekarang ini. 

Adapun strategi branding tersebut adalah salah satu proses strategi 

pemasaran yang seringkali diterjemahkan sederhana sebagai kegiatan beriklan. 

Namun, branding lebih merupakan aktivitas menentukan citra yang ingin dibentuk 

melalui berbagai macam kegiatan promosi (iklan, publisitas dan sebagainya) 

seiring dengan pembenahan fitur produk yang sesuai dengan citra yang ingin 

dibentuk. Branding bersifat strategi untuk mencapai jangka panjang (long term 

investment). Branding bukan saja kegiatan sekedar memastikan bahwa sasaran 

konsumen produk tersebut mengenal nama atau logo, tetapi juga menciptakan 

keterlibatan secara emosional yang dibangun oleh konsumen dengan produk atau 

pelayanan atau perusahaan (instansi). 

Berlakunya undang-undang otonomi daerah tentunya memberikan angin 

segar bagi pemerintah daerah untuk dapat memajukan daerahnya masing-masing 

dengan segala potensi yang dimilikinya. Saat ini kepala daerah berlomba-lomba 

menawarkan potensi daerahnya sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan 

masyarakatnya. Potensi suatu daerah saat ini ibarat sebuah produk yang lazim 
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diberi merek (brand) agar memiliki ciri yang membedakan dengan daerah lain. 

Salah satu sektor yang yang sedang menjadi primadona adalah pariwisata.  

Industri pariwisata juga memerlukan pemasaran, menurut Herman Kertajaya 

(2010:264) dalam memasarkan suatu daerah diperlukan aktivitas dan strategi yang 

dapat menghasilkan merek daerah yang kokoh dan kredibel di mata wisatawan. 

Aktivitas tersebut adalah Strategic Place Triangle yang terdiri dari pertama, 

penetapan positioning, yaitu upaya untuk membangun suatu posisi di benak 

pelanggan. Kedua, pengembangan diferensiasi, yaitu upaya untuk membedakan 

dari melalui pemberian value proposition yang unik dan berbeda dari apa yang 

diberikan oleh daerah pesaing. Ketiga, membangun brand tidak lain adalah 

membangun awareness, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek. 

Banyak daerah berlomba-lomba “menjual” keindahan alam ini. Bahkan 

Indonesia melalui Kementerian Pariwisata pun menerapkan strategi city branding 

pada beragam destinasi untuk menggenjot kinerja sektor pariwisatanya, termasuk 

untuk menarik kunjungan wisatawan. Konsep branding dalam dunia bisnis sangat 

menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan 

mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk dapat mempromosikan brand-

nya kepada masyarakat luas. Begitupun dalam konsep brand pariwisata, dengan 

potensi penerapan otonomi daerah serta meluasnya tren globalisasi saat ini, daerah 

pun harus saling berupaya untuk merebut pasar, khususnya para wisatawan dan 

investor ke daerah masing-masing. Dengan kata lain, daerah pun membutuhkan 

brand yang kuat.  
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Setiap daerah berlomba-lomba ingin lebih dikenal, lebih dilirik investor, 

lebih mampu menyediakan lapangan kerja yang berkualitas, lebih ramai transaksi 

perdagangannya dan sebagainya. Semua itu akan membuat uang yang datang dan 

beredar di daerah lebih banyak. Dalam konteks itulah city branding menjadi 

penting.  Sayangnya  masih banyak pemimpin daerah yang belum sadar akan 

pentingnya city branding, terutama daerah yang kaya sumber daya mineral. 

Martapura sendiri berkembang menjadi salah satu kota yang paling ramai 

di Kalimantan Selatan, karena selain memiliki intan sebagai magnet atau daya 

tarik, Martapura juga dikenal sebagai basis masyarakat Islam di Kalimantan 

Selatan. Selain bergantung pada intan yang ada di dalam perut bumi-nya, 

penghasilan kota Martapura juga bergantung dari banyaknya wisatawan yang 

berkunjung. Seluruh sektor yang berhubungan dengan pariwisata, 

menyumbangkan banyak devisa pada Martapura. Kompleks pertokoan di Pasar 

Intan Martapura biasanya sangat ramai didatangi oleh wisatawan. Jika dahulu para 

wisatawan banyak berkunjung sekedar untuk membeli dan berbelanja intan 

sebagai oleh-oleh atau cindera mata, sekarang ini wisatawan sudah tidak lagi 

sekedar mencari intan, tetapi juga jalan-jalan berwisata kuliner dan menemani 

keluarganya dalam arena permainan yang disediakan.  

Branding Kota Martapura sebagai kota santri karena Kota ini terdapat 

puluhan pesantren di sini, salah satu pesantren yang terkenal di Martapura adalah 

Pesantren Darussalam. Selain sebagai Kota Santri, banyak orang mengenal 

Martapura sebagai Kota intan, karena kota ini juga terkenal dan sering dikunjungi 

wisatawan karena pusat transaksi penjualan intan dan tempat penggosokan intan 
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utama di Kalimantan dan menyediakan banyak cenderamata batu mulia. 

Martapura adalah kota “berkilau” secara harfiah karena memang dikenal sebagai 

penghasil banyak batu mulia. Martapura juga merupakan pusat pengolahan berlian 

sekaligus tempat transaksi berlian di Kalimantan. Martapura disebut-sebut sebagai 

salah satu daerah penghasil batu mulia berkualitas terbaik di dunia. Martapura 

sering juga disebut sebagai kota Serambi Makkah karena di kota ini banyak santri-

santri yang berpakaian putih-putih yang hilir mudik untuk menuntut ilmu agama 

dan selain itu juga kota ini terkenal sebagai kota yang agamis. 

Hal ini menjadi menarik diteliti karena dengan adanya beberapa bahkan 

banyaknya potensi di bidang pariwisata yang dimiliki oleh Kota Martapura 

tersebut, perlunya pengauditan informasi tentang strategi branding yang mereka 

terapkan selama ini. Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti akan meneliti tentang bagaimana strategi branding yang telah digunakan 

oleh Disporbudpar terhadap pariwisata di Kota Martapura. Oleh sebab itu, judul 

penelitian ini adalah “Audit Komunikasi Pada Strategi Branding Kota 

Martapura (Studi Mengenai Branding Pariwisata Pada Disbudparpora 

Kabupaten Banjar)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan melalui latar belakang 

tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana audit 

komunikasi pada strategi branding oleh Disbudparpora Kabupaten Banjar dalam 

pengelolaan pariwisata?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui audit komunikasi pada strategi branding oleh Disbudparpora 

Kabupaten Banjar dalam pengelolaan pariwisata. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu komunikasi 

terkait dengan audit komunikasi pada strategi branding dalam pengelolaan 

pariwisata. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah perbandaharaan tulisan 

dan sumbangan pemikiran untuk peneliti selanjutnya yang memiliki relevansi 

terkait dengan penelitian ini, tentunya mampu dikembangkan secara 

komprehensif. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi dinas atau instansi terkait dalam 

merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi terkait dengan audit 

komunikasi yang efektif untuk strategi branding di semua sektor 

pemerintahan, terutama di bidang pariwisata.  
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b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat 

terkait dengan upaya dinas atau instansi pemerintahan daerah dalam 

melakukan strategi branding sebagai upaya pengelolaan pariwisata, sehingga 

masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintahan daerah guna 

mengembangkan sektor pariwisata lokal guna meningkatkan pendapatan 

daerah. 


