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1.1 Latar Belakang

Kegiatan pariwisata merupakan sektor ekonomi yang berkembang paling

besar dan paling cepat didunia dalarn enam dekade terakhir. Data World Tourism

Organization (UNWTO, 2016) menyebutkan, jurnlah kedatangan wisatawan asing

meningkat secara global dari 674.000.000 orang di tahun 2000 menjadi

1.186.000.000 orang di tahun 2015. Hal ini berlaku juga di lndonesia. Badan

Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke

lndonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun. Data tersebut ciapat diiihat

pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kedatangan \lYisatawan Mancanegara ke lndonesia Menurut Pintu

Masuk, 2010 - 2015

Tahun

Bandara

JumlahSekamo
Hatta

Ngurah Rai Polonia /
Kualanarnu

Batam Bandara
lainnva

tu tv 1.823.626 2.546.A23 162.414 1.O{)7.446 1.463.429 7.002.944

?011 1.933.022 2.788.706 192.650 1.161.581 1.573.772 7 U9.731

2012 2.053.850 2"902.125 205_845 1.219.608 1.663,034 4.044.462

201 3 2.240.502 3.241.889 225.550 1.336.430 1.757.758 8.802.129

2AM 2_246.437 3.731.735 234.724 1.454.110 1.768.40s 9.435_411

2A15 2.368.628 3.936.066 201.447 1.585.719 2,138.S15 10 230.775

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Selain jumlah wisatawan asing, jumlah wisatawan domestik pun rnengalarni

peningkatan. Hal inidapat dilihat darimeningkatnya jumlah perjalanan wisatawan



domestik yang melakukan kegiatan wisata. Pusat Data dan lnformasi

Kementerian Pariwisata mengeluarkan data jumlah perjalanan wisatawan

domestik yang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Perialanan llllisatawan Nusantara tahun 2009 - 2013

Tahun
Frekuensi
Perjalanan
{Ribuan)

Rata-Rata
Perjalanan

(kali)

Pengeluaran per
Perjalanan
(Ribu Rp)

Total
Pengeluaran
ffriliun Ro)

2009 229.731 1.92 600.30 137.91

2010 2U.377 1.92 641.76 150.41

2011 236.752 1.94 679.58 160.89

2012 245.290 1.98 7U.68 172.85

2013 2s0.036 1.92 711.26 177.84

Sumber Pusat Data dan lnformasi Kementerian Pariwisata, 201 7

Fenomena ini membuka peluang bagi para pelaku industri pariwisata

untuk saling berkompetisi menarik minat wisatawan agar datang berkunjung ke

daerah wisatanya, karena kunci keberhasilan program pariwisata suatu daerah

atau tempat terletak pada pertumbuhan wisatawan yang datang be*unjung ke

daerah atiau kota tersebut. Terkait hal ini, berbagai macam strategi harus

disiapkan oleh kota dengan tujuan agar kota memiliki daya saing dibandingkan

kota lainnya. Strategi yang disiapkan pun harus mampu meninggalkan

pengalaman ataupun kenangan di benak wisatawan yang datang bekunjung,

Karena saat vvisatawan memilih untuk datang berkunjung kembali ke sebuah

destinasi, wisatawan tersebut akan mencoba mengingat kembali pengalaman

masa lalu nya saat benrisata ke deslinasi tersebut. (Neuhofer, Buhalis and

Ladkin, 2012). Hal ini sejalan dengan tujuan jangka panjang sebuah kota yang

tidak hanya sebatas meningkatkan jumlah wisatawan yang datang berkunjung,

melainkan juga meningkatkan jumlah wisatawan yang bersifat loyal, yang akan

memilih untuk datang berkunjung kembalidi lain waktu.



Terkait penciptaan sebuah destinasi wisata yang mampu meninggalkan

kesan positif di benak wisatawannya, citra yang ditimbulkan oleh destinasi

tersebut turut memegang peranan yang penting dalam menentukan keputusan

yang akan diambiloleh wisatawan, pemilihan destinasiyang akan dikunjungidan

perilaku wisatawan terhadap destinasi tersebut selanjutnya (Baloglu and Mc

Cleary, 1999; Stylos, Vassiliadis, Bellou and Andronikidis, 2016; Zhang, Xu,

Leung and Cai, 201S). Sehingga, mengingat pentingnya citra, strategi

pemasaran yang dibuat pun selayaknya turut menyertakan citna sebagaivariabel

yang mampu memiliki pengaruh.

Ada beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh kota untuk

menarik minat wisatariran berkunjung dengnn melibatkan citra sebagai

variabelnya, salah satunya adalah dengan strategi city branding. City branding

merupakan aktivitas atau strategi pemasaran pariwisata yang penting dan masih

dianggap efektif. Bahkan menurut penelitian Seisdedos (2006) teftadap 28

responden dari 12 negara berbeda yang tergabung dalam Eurocities

Questionnaire tahun 2005 diketahui hahwa rata-rata negara responden tersebut

mengalokasikan budget untuk digunakan kedalam kegiatan city branding

sebesar 400.000 Euro per kapita dengan range antara 130.000 Euro hingga

10.000.000 Euro per tahun.

Saat membahas mengenai ofy branding, perlu diketahui terlebih dahulu

elemen-elemen yang mampu memberikan pengaruh terhadap brand sebuah

kota. Muge Riza et al. (2012) menjabarkan crty branding terbentuk dari tiga

variabel yaitu citra (imagel, pemaparan keunikan {unigueness) dan autentisitas

kola {authenticityl. Stella Kladou et al. (2016) menguatkan teori City Branding

tersebut dengan menjabarkan bahwa saat sebuah kota atau destinasi

menciptakan sebuah brand, brand tersebut setidaknya harus mampu memiliki 5

peran, yaitu sebagai identitaE yang rnampu meninggalkan kesan bagiorang lain,



sebagai cermin gamhran akan kesan dan harapan pihak eksternal, sebagai alat

untuk merefleksikan identitas sebuah budaya, sebagai alat untuk

mengekspesikan budaya suatu tempat dan menjelaskannya pada pihak lain dan

sebagai alat yang mampu mempengaruhi minat dan Frilaku pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut, kota-kota maupun destinasi wisata mulai

mencoba untuk menemukan keunikan daerah mereka yang berhda dengan

daerah lain untuk dijadikan identitas yang mampu untuk dijual, diterima oleh

banyak orang dan mampu meninggalkan kesan yang dapat menartk orang untuk

berkunjung. Hal ini sejalan dengan tujuan city branding yaitu untuk menemukan

atau menciptakan keunkan yang mampu membuat sebuah kota berbeda dengan

kota lainnya (Ashworth, 2009) dan sejalan dengan pendapat dari Zhang (2009)

yang mengatakan bahwa kota dikatakan berhasil apabila memiliki kekayaan

ekonomi dan pencitraan yang menarik. Konsep Gonsumer Based Brand Equrty

yang dikemukakan oleh Keller (2001) juga dapat mendukung tujuan dari city

branding ini yaitu sebuah brand dikatakan kuat apabila mampu menarik minat

konsumen untuk rnemilih Drandtelsebut kembalidimasa depan (Keller, 2001).

Kota Malang maupakan salah satu kota yang dikenal sebagai tujuan

pariwisata di lndonesia yang juga menerapkan ctty branding kedalam strategi

pemasarian pariwisatranya. Letak kota Malang yarry dikelilingi oleh kabupaten

Malang dan kota Batu yang juga dikenal banyak memiliki objek wisata, membuat

strategi pemasaran kota Malang menarik untuk diteliti. Namun demikian, masih

sedikit sekali penelitian yang mengangkat strategi pemasaran pariwisata kota

Malang sebagai objek penelitiannya.

Kota Malang memiliki city branding yaitu Beautiful Malang" yang berarti

Malang adalah kota yang sangat indah dan cantik. Pemilihan branding ini

dikarenakan kota Malang dianggap memiliki kesejukan dan keindahan yang

mempesona, layak untuk huni, belajar dan memiliki beragam budaya serta
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pilihan wisata kuliner (Detik.com, 2016). Logo Ctfy Branding Kota Malang

terdapat pada gambar 1.1. City Branding ini mulai diresmikan pada tanggal 23

Agustus 2015 menggantikan branding sebelumnya yaitu 'Malang Asoy" yang

berarti Malang sebagai tujuan wisata yang penuh dengan kenyamanan dan

mengasyikan dan 'Malang Welcoming Ciff' yang berarti Malang selalu siap

menerima siapa saja yang ingin berkunjung ke Kota Malang, baik untuk tujuan

wisata, investasi, berdagang, maupun untuk menempuh pendidikan.

Gambar 1.1 Logo City Branding BeautifulMalang

Berbagai kegiatan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang

untuk mendukung program City Branding tersebut, antiara lain pentas seni kuda

lumping, tari topeng, seni musik patrol hingga hrbagai macam ftstival kuliner.

Selain itu dilakulqan pula revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), seperti alun-

alun Malang, ldjen Boulevard dan lain-lain serta merubah pedestilan dibeberapa

bagian Kota dengan konsep fumiture street yang membuat nyaman para pejalan

kaki. Hal ini dilakukan sehin untuk mempertahankan seni tradisi juga untuk

memperkuat City branding Kota Malang yang identik dengan kecantikan dan

keindahan (Mochamd Anton, Detik.corn, 2016). Kegiatan pemasaran inisejalan

dengan hasil penelitian Lu Lu et al. (2015) yang mengatakan bahwa keadaan

alam sebuah kota dan juga gastrcnomy (kuliner) yang disdiakan oleh kota

tersebut merupakan komponen yang dapat meningkatkan citra (image) sebuah

kota.

Dari segi keunikan, Elyria Kemp et al. (2012') mengatrakan bahwa

keunikan sebuah brand dapat muncul karena bentukan suatu kegiatan

kampanye atau iklan {advertising claiml. Kota Malang juga melakukan kegiatan
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kampanye untuk memasarkan keunikan Kota. Kota Malang dikenal akan

keunikan bahasanya yang biasa disebut bahasa walikan. lstilah ini berasal dari

bahasa Jawa yang berarti bahasa yang su$unan huruf maupun silab nya dibalik.

Keunikan bahasa inijuga ditonjolkan pada maskot Kota Malang yang diresmikan

pada tanggal 16 Desember 2016 yang diberi nama "Osi & Ji'yang terdiri dari

gambar dua hewan yang menjadi ciri khas Kota Malang yaitu singa dan burung

manl/iar. Osi berasal dari bahasa walikan "iso" yang berarti obi$a" dalam bahasa

lndonesia dan "Jio berasal dari bahasa Jawa 'siji' yang bermakna prsatuan

kerukunan warga Malang (Bapedda, Merdeka.com, 2016). Gambar maskot

tersebut terdapat pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2'Osi& Ji'Maskot Kotr Malang

Keunikan lain yang dapat ditemui di Kota Malang adatah saat ini

pemerintah Kota Malang mulai membangun kampung-kampung tematik.

Contohnya Kampung Glintung Go Green (Tri G), Kampung Wama Wami

Jodipan, Kampung Tiga DimensiTri Di{terlihat dalam gambar 1.3} dan lGmpung

Putih. KampungJ<ampung ini banyak dikunjungi wisatawan karena tidak dapat

dijumpai di tempat lain. Pembangunan kampung tematik yang unik tersebut

sejalan dengan penelitian Neteneyer et al. (2004), y,ang juga didukung oleh

penelitian dari Elyria Kemp et al. (2012), yang mengatakan bahwa keunikan

sebuah brand, yang dalam penelitian ini adalah Kota Malang, dapat pula

terbentuk karena pengalaman yang didapat konsurnen di masa lalu, Dari
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pengalaman yang diperoleh ini, konsumen atau wisatawan dapat menilai apakah

kota Malang berbeda dan terlihat menonjol dibandingkan kota lain yang sejenis,

terlihat sangat berbeda dibandingkan kota lainnya dan memilikisebuah keunikan

yang tidak dapat dijumpaidi kota lain.

Gambar 1.3 Lukisan didinding rumah kampung Tiga DimensiTriDi

Kota Malang juga dikenal akan sejarahnya. Seperti kota-kota lain di

lndonesia pada umumnya, Kota Malang baru tumbuh dan berkembang setelah

hadimya pemerintah kolonial Belanda. Hal ini menyebabkan banyak bangunan-

bangunan bersejarah peninggalan Belanda di Kota Malang, seperti terlihat di

kawasan ldjen Boulevard (Malangkota.go.id., 20171. Bangunan-bangunan

bersejarah ini hingga saat ini masih terus dilestarikan keautentikannya dan

dijadikan sebagai salah satu objek wisata oleh pemerintah Kota Malang.

Setelah mengetahui sekilas Kota Malang, beserta keunggulan yang

dimiliki dan kegiatan pemasaran pariwisata yang telah dilakukan, masih timbul

beberapa pertanyaan. Diantaranya adalah apakah kegiatan branding yang

dilakukan oleh kota Malang telah tepat dan efektif untuk menggambarkan

keadaan kota dan dapat digunakan untuk menarik pengunjung atau wisatawan

untuk datang berkunjung kembali. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab

pertanyaan tersebut, yaitu dengan meneliti pengaruh City branding terhadap

minat berkunjung kembali wisatawan dengan berfokus pada pengaruh yang

ditimbulkan oleh masing-masing faktor pembentuk city branding yaitu city image,

city authenticity dan city uniqueness.



Alasan lain penelitian inidilakukan adalah masih ditemukannya hasilyang

tidak konsisten dan tidak signifikan antara penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya. Gap penelitian dijelaskan dalam tabel 1.3 berkut:

Tabel 1.3 Gap Penelitian

Berdasarkan gap peneliU'an tabel 1.5 diatas dapat diketahui pula diketahui

bahwa sebenamya penelitian serupa hal ini telah dilakukan sebelumnya, narnun

No Peneliti/Tahun/Judul HasilPenelitian

1 Jin Theng So, Andrew Grant Parsons
& Sheau Fen Yap / 2013 / Corporate
branding, emotional attachment and
brand loyalty: the case of luxury
fashion branding

Corporate branding berpengaruh
tetapi tidak signifikan terhadap
loyalitas pelanggan. Corporate
branding hanya merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi loyalitas

2 Esen Gurbuz I 2AOB / Retail store
branding in Turkey: its effect on
perceived quality, satisfaction and
loyalty.

Branding suatu toko retail
berpengaruh terhadap loyalitas
penguniung dengan dimediasi oteh
kepuasan dan kualitas pelayanan.

J Hong-Bumm K, Sanggun Lee / 20'15

/ lmpacts of city personality and lmage
on Revisit lntention

City lmage memiliki hubungan positif
terhadap minat berkunlung kembali
wisatawan.

4 Ramseook-Munhurrun, P., Seebaluck,
V.N. & Naidoo,P 12015 / Examining
the Structural Relationships of
destination image, perceived value,
tourist satisfac{ion and loyal$ : Case of
Mauritius

City lmage dan loyalitas tidak memiliki
pengaruh yang signifikan.

5 Allison E. Hart,& Phitip J. Rosenberger
W I 2404 / The effect of corporate
image in the formation of Customer
loyalty : An Australian Replication

Corporate image dan loyalitas
pelanggan tidak memiliki pengaruh
yang signifikan.

6 Lan-Lan Chang, Kenneth F. Backman
& Yu Chih Huang l2O14l Creative
tourism : a preliminary examination of
creative tourists' motivation,
experience, perceived value and revisit
intention

Otentisitas sebuah objek wisata
rnemiliki pengaruh terhadap keinginan
berkunjung kembali wisatawan melalui
pengalaman yang dirasakan saat
benadsata.

7 Hyojin Kimm & Mark A.Bonn I ?0151
Authenticity Do Tourist perceptions of
winery experiences affect behavioral
intentions?

Otentisitas yang dirasakan wisatawan
saat menikmati wisata wine memiliki
hubungan positif dengan keinginan
wisatawan untuk berkunjung kembali

8 H. Qu, L.H. Kim & H.H. lm 12011 I A
Model of Destination Branding:
lntegrating the Concepts of the
Branding and Destination lmage

Citra sebuah detinasiwisata yang
unik, kuat dan positif mampu
meningkatkan jumlah wisatawan baru
maupun jumlah wisatawan yang
berkunjung kembali.



masih belum ada yang meneliti dan melibatkan pengaruh ketiga komponen

pembentuk city branding tersebut sekaligus terhadap minat berkunjung kembali

wisatawan. Penelitian yang telah dilakukan hanya menguji pengaruh faktor

pembentuk city branding tersebut secam individual, sehingga terdapat indikasi

penelitian yang dilakukan secara berulang (Cronin et a1.2000). Penelitian yang

dilakukan dengan membandingkan ketiga komponen pembentuk crty branding

sangat diperlukan untuk mengetrahui komponen mana dan city branding yang

paling berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali wisatawian, sehingga

nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memherikan rekomendasi bagi

kota Malang dalam pemilihan brading. Hal ini sejalan dengan pendapat

Robinson et al. (2011) yang mengatakan bahwa kurangnya buktiyang diperlukan

untuk membuat sebuah rekomendasi dapat dianggap sebagai gap dalam

penelitian.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran

yang komprehenstf mengenai city branding Kota Malang dengan menggunakan

variabel kepuasan $ebagai mediasi antara faktor pembentuk city branding dan

minat berkunjung kembali wisatawan. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan

antiara kedua variabel tersebut. Cheng-Fei Lee (2015) mengatakan bahwa

semakin pua$ pengunjung terhadap sebuah destinasi, semakin besar

kemungkinan mereka untuk berkunjung kembali dan bahkan merekomendasikan

destinasi tersebut kepada orang lain. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat

memperkuat penelitian sebelumnya yang mengatakan ada pengaruh yang positif

signifikan antrara masing-masing crty image, city authenticity dan city unrQueness

terhadap minat berkunjung kembali wisatawan (Hsiudung Chou, 2013, Hyojin

Kim & Mark A.Bonn, 2016, Hailin Qu et al., 2011) dan antara faktor kepuasan

dan minat bed<unJung kembaliwisatawan (Hsiu-lung Chou, 2013).
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Reisinger and Tumer, 2003 dalam Allameh et al. (2015) mendefinisikan

tingkat kepuasan dalam berwisata kedalam sebuah fungsi perbandingan antara

harapan sebelum melakukan wisata dan setelah melakukan wisata. Sehinggn

apabila wisatiawan memiliki perasaan yang menyenangkan saat benrisata, maka

wisatawan tersebut dikatakan puas. Akan tetapi sebaliknya, apabila wisatawan

tersebut memiliki pengalaman yang tidak baik selama berwisata, wisatawan

tersebut dikatakan Udak puas.

Bedasarkan paparan diatas, adanya fenomena, pandangan literatur dan

gap hasilstudi penelitian terdahulu, serta meskipun telah banyak penelitian 5nang

mengupas tentang pengaruh city branding, akan tetapi masih sedikit sekali

pnelitian yang membahas tentang pengaruh 3 faktor pembentuk city braMing

tersebut secara bersama-sama terhadap minat herkunjung kembali {revisit

intentionl dengan menggunakan kepuasan (safisfacfion) sebagai variable

mediasinya, maka perlu dilakukan penelitian dengan mengambiljudul: "Strategi

City Branding: Pengaruh faktor pembentuk City Bnnding terhadap

Kepuasan dan Minat Bed<unjung Kembali Wieetawan ke Kota Salang".

1.2 Perumusan ilaEalah

Berdasarkan htar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,

rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian iniadalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana pengaruh City lmage tefiadap kepuasan wisatanuan?

2. Bagaimana pengaruh CW Image terhadap minat wisdawan untuk

berkunjung kembali?

3. Bagaimana pengaruh City Uniqueness terhadap kepuasan wisatawan?

4. Bagaimana pengaruh CiU Uniqueness terhadap minat wisatauran untuk

berkunjung kembali?

5. Bagaimana pengaruh City Authenticity terhadap kepuasan wisatawan?
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6. Bagaimana pengaruh City Authenticity terhadap minat wisatawan untuk

berkunjung kembali?

7. Bagaimana pengaruh City lmage terhadap minat berkunjung kembali

wisatawan dengan dimediasi oleh faktor kepuasan?

8. Bagaimana pengaruh City Uniqueness terhadap minat berkunjung kembali

dengan dimediasi oleh faktor kepuasan?

9. Bagaimana pengaruh City Authenticity terhadap minat berkunjung kembali

dengan dimediasi oleh faktor kepuasan?

10. Bagaimana pengaruh kepuasan wisatawan terhadap minat untuk berkunjung

kembali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor pembentuk

city branding terhadap perilaku wisatawan. Secara rinci, tujuan penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh City lmage terhadap kepuasan

wisatawan

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh City lmage terhadap minat

wisatawan untuk berkunjung kembali

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tidak langsung City lmage

terhadap minat wisatawan untuk berkunjung kembali dengan variable

kepuasan wisatawan sebagai mediasinya

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Cdy Uniqueness terhadap

kepuasan wisatawan

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh City Uniqueness terhadap minat

wisatawan untuk berkunjung kembali
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6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tidak langsung City Uniqueness

terhadap minat wisatanran untuk berkunjung kembali dengan variable

kepuasan wisatawan sebagai mediasinya

7. Untuk menguji dan rnenganalisis pengaruh CW Authenticity terhadap

kepuasan wisatawan

8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh City Authenticity terhadap minat

wisatiawan untuk hrkunjung kembali

9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tidak langsung City Authenticrty

terhadap minat wisatawan untuk berkunjung kembali dengan variable

kepuasan wisatawan sebagai mediasinya

10. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan wisatawan terhadap

minat untuk berkunjung kembali

1.* Manfaat Penelitlan

Berdasarkan hal diatias, maka penelitian ini diharapkan mampu

memberikan manfiaat sebagai berikut:

1. Memperfiaya studi empiris bagi kalangan akademisi dalam memahami ilmu

manajemen pemasaran strategik khususnya terkait pada sektor publik yaitu

pemasaran daerah atau cr$ marketing.

2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Malang khususnya terkait

perencanaan dan pngambilan keputusan dalam mengoptimalkan kinerja

city braMing


