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RINGKASAN

Membangun citra kota ditentukan bannyak faktor disamping budaya kota

itu sendiri, juga ditentukan oleh kepemimpinan dari pemegang kekuasaan dan

oleh komitmen masyarakat yang membentuk budaya. Hasil penelitian

menunjukkan adanya pengaruh komitmen masyarakat yang cukup besar pada

pengembangan citra kota. Secara teori, masyarakat akan memiliki komitmen yang

tinggi jika masyarakat memahami dan dapat menerima visi, misi, tujuan, dan

program program yang dicanangkan oleh pemerintah kota. Oleh karena itu

pemerintah sendiri perlu menunjukkan komitmennya dalam membentuk citra kota

yang baik dengan mengajak masyarakat berpartisipasi. Perlu adanya dukungan

dari pemerintah sendiri terhadap pengembangan citra kota melalui dukungan

kelembagaan dan penting pula dikomunikasikan pada masyarakat melalui

manajemen asimiliasi. Pentingnya penelitian menngenai dukungan kelembagaan

dan manajemen asimilasi ini perlu dilakukan sehingga pengembangan citra kota

yang sudah dilakukan pada tahun pertama menjadi semakin lengkap. Disamping

itu, penelitian tahun ke dua perlu dilakukan pada objek yang lebih luas atau kota

yang berbeda. Pengujian pada wilayah yang lebih luas dilakukan agar hasil

penelitian ini semakin jelas dan dapat dimanfaatkan dengan lebih luas. Pada tahap

ini penelitian masih dilakukan di Kota Bandung untuk menguji konsistensi hasil

penelitian.

Hasil penelitian dalam tahap ini menujukan hasil yang konsisten bahwa

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepemimpinan kreatif yang diterapkan,

maka akan semakin memperkuat identitas dari kota tersebut. Berdasarkan hasil

penelitian menujukan terdapat pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap identitas

kota secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja

kelembagaan, maka akan membentuk identitas kota yang semakin baik.

Selanjutnya terdapat pengaruh komitmen masyarakat terhadap identitas kota

secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen masyarakat
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kepada kota Bandung, maka akan semakin memperkuat identitas kota Bandung.

Selanjutnya terdapat pengaruh identitas kota terhadap citra kota secara parsial. Hal

ini menunjukkan bahwa semakin baik identitas kota, maka akan semakin baik

citra dari kota tersebut. Gaya kepemimpinan dari Wali Kota dan Para Pimpinan di

Kota Bandung semakin kreatif, maka dapat memperkuat citra kota Bandung.

Pengaruh kelembagaan signifikan terhadap citra kota Bandung. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin baik kelembagaan kota Bandung, maka akan

semakin baik citra dari kota Bandung. Komitmen masyarakat terhadap citra kota

tidak berpengaruh terhadap citra kota Bandung. Namun, komitmen masyarakat

secara tidak langsung dapat mempengaruhi citra kota Bandung, tetapi harus

melalui identitas kota terlebih dahulu. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat kota

Bandung tidak akan langsung menilai bahwa kota Bandung memiliki citra yang

baik, sebelum mereka menganggap jika kota Bandung harus memiliki identitas

kota yang baik terlebih dahulu, sehingga dapat terbentuk citra kota yang baik

untuk kota Bandung. Maka, dari hasil tersebut dapat disimpulkan jika identitas

kota secara langsung tidak memiliki pengaruh terhadap citra kota Bandung.

Kata kunci: Citra Kota, Kepemimpinan Kreatif, Komitmen Masyarakat,

Dukungan kelembagaan, Manajemen Asimilasi, Marketing Mix
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BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi menyebabkan antara satu kota dengan lainnya diseluruh dunia

saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya, diantaranya SDM (sumber daya

manusia), finansial, dan sarana prasarana. Citra sebuah kota mempengaruhi

kemampuannya dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan (Popescu,

2012). Citra berasal dari merk yang melekat pada kota. Merk sebuah kota bukan

hanya slogan atau kampaye, namun menunjukkan keseluruhan dari pikiran dan

perasaan yang ditunjukkan oleh pengunjung terkait dengan nama kelompok, logo,

produk, layanan, kejadian, atau desain dan simbol yang menunjukkan kota

tersebut (Jensen, 2006). Citra merek mencerminkan persepsi konsumen terhadap

karakteristik merk dan dapat ditentukan oleh asosiasi mereka. Citra mengacu pada

cara di mana konsumen menafsirkan semua sinyal yang datang dari produk, jasa

dan komunikasi tertutup oleh merk. Citra merk harus menyampaikan manfaat

khas produk dan positioning (Gronroos, C. (2002)

Pemberian merk pada sebuah kota memiliki keuntungan dari berbagai aspek.

Gambar 1. Menunjukkan keuntungan dari merk kota pada perubahan sosial,

perubahan budaya, dan perubahan ekonomi.

Gambar 1. Efek dari merk kota (Yoon, 2010)

Berdasarkan Gambar 1. dapat diketahui bahwa perubahan sosial yang terjadi

disebabkan pemberian merk sebuah kota yaitu peningkatan kualitas hidup

masyarakat, mendorong harga diri masyarakat. Perubahan budaya yang
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disebabkan oleh merk kota yaitu transformasi menjadi kota wisata dan

pembentukan identitas kota. Perubahan berikutnya adalah perubahan ekonomi

dimana keuntungan meningkat yang disebabkan oleh peningkatan jumlah industri

turisme.

Citra suatu merk dapat menjadi pembeda yang mengindikasikan suatu

merk lebih superior dibandingkan merk lain (Kotler & Gertner, 2002). Pemberian

merk sebuah kota (city branding) sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan

keunggulan bersaing dengan melengkapi kota dengan citra, sebagai sumber daya

yang memiliki nilai ekonomi, politis dan budaya, serta pembangunan sosial

ekonomi (Kavaratzis, 2004; Kavaratzis, 2006). Hal yang penting lainnya dalam

city branding yaitu ketergantungan yang besar bagi merk sebuah kota pada

identitas kota (Kavaratzis, 2006).

Dari sudut pandang konsumen, merk dapat didefinisikan sebagai

sekumpulan pengalaman yang dibangun melalui seluruh kontak dengan konsumen

(Kapferer, 2004). Merk yang sukses adalah merk dengan produk, layanan,

pegawai, dan tempat yang mudah diidentifikasi, serta dipersepsikan dapat

memberikan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen (Chernatony

& McDonald, 1998; Popescu, 2012). Budaya dan hiburan memegang peranan

yang utama dalam membentuk merk sebuah kota(Kavaratzis, 2006). Beberapa

kota telah memiliki merk yang kuat dan dikenal luas seperti Paris sebagai kota

romantis, New York sebagai kota energi, Washington sebagai kota power, Tokyo

sebagai kota modern, Barcelona sebagai kota budaya, dan lainnya.

Di Indonesia, belum ditemukan kota dengan merk yang kuat dimata

pengunjung, khususnya secara internasional. Hasil studi pendahuluan menyatakan

bahwa kota Bandung kurang menarik pengunjung dari mancanegara karena hotel

dan fasilitas publik lainnya masih dianggap kurang menawarkan kualitas yang

menarik. Namun, pada Tahun 2014, Bandung berada pada urutan ke 9 dari 10

daerah terpopuler di Indonesia (www.tripadvisor.co.id). Kota Bandung memiliki

berbagai sumber daya dan potensi yang unggul. Potensi tersebut dapat

dikembangkan dan dikelola untuk menjadi keunggulan bersaing sehingga

memperkuat identitas kota.
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Identitas kota merupakan ciri yang menghubungkan antara merk dengan

keuntungan baik secara fungsi maupun emosi yang dapat diharapkan oleh

konsumen (Popescu, 2012) yang berubah sepanjang dekade dan diperkuat oleh

kejadian yang bersejarah (Jensen, 2006). Pemimpin kota akan menggunakan

strategi merk sebagai alat mengkomunikasikan identitas dan nilai-nilai kota pada

pengunjung dan stakeholder lainnya (Nandan, 2005; Zenker & Petersen, 2010).

Bagaimanapun, proses dalam pemasaran kota lebih sulit daripada proses dalam

pemasaran produk dan jasa (Hankinson, 2001; Kotler & Gertner, 2002).

Kesulitan dalam pemasaran kota salah satunya dirasakan oleh pemerintah

kota Bandung. Identitas dan citra kota Bandung hingga saat ini belum sesuai

dengan harapan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada 100 wisatawan di kota

Bandung dapat diketahui bahwa, mayoritas responden mempersepsikan kota

Bandung dengan citra yang kurang baik yaitu macet dan sampah (lihat Gambar 2).

Gambar 2. Identitas dan citra kota Bandung

Pada Gambar 2. dapat dilihat tanggapan wisatawan tentang identitas dan

citra kota Bandung. Identitas kota Bandung dimata pengunjung yaitu sebagai

tempat kuliner, fashion dan wisata rekreasi. Identitas kota Bandung saat ini belum

menghasilkan citra yang sesuai dengan harapan. Mayoritas responden

mempersepsikan kota Bandung sebagai kota yang macet dan banyak sampah.

Citra tersebut didukung oleh persepsi terhadap kota Bandung pasca kunjungan,

yaitu rata-rata merasa tidak puas terhadap sarana transportasi lokal dan akomodasi

78
82

14
9

54
86

100
21

34
7

42

Tempat Belanja

Pemandangan Alam

Masyarakat Ramah

Kuliner

Masyarakat Kreatif

Atmosfer

Identitas Kota Bandung Citra Kota Bandung



4

yang terdapat di kota Bandung. Hal ini dapat menyebabkan turis enggan

melakukan kunjungan ulang (Dragolea & Cotîrlea, 2012).

Citra kota Bandung yang macet dan banyak sampah tentu tidak sesuai

dengan merk yang ingin diusung. Saat ini terdapat beberapa alternatif merk kota

Bandung yang telah dikembangkan. Kota Bandung sebagai the inspiring city

merupakan usulan merk dari Forum Pemasaran Kota Bandung. Berikutnya, kota

Bandung dengan merk “Bandung Fresh” merupakan hasil kajian dari BAPPEDA.

Namun, merk tersebut masih berupa desain dan belum sampai pada tahap

implementasi. Pada pertemuan internasional kota berbasis ekonomi kreatif di

Yokohama yang diikuti oleh 11 negara pada tahun 2007, kota Bandung

dinyatakan sebagai salah satu kota kreatif di wilayah Asia Pasifik dan terpilih

sebagai pilot project kota kreatif se-Asia Timur (BAPPEDA Kota Bandung).

Mulai tahun 2008, merk kota Bandung sebagai Emerging Creative City mulai

sering didengungkan terutama pada komunitas BCCF (Bandung Creative City

Forum).

Beberapa merk yang telah dikembangkan menunjukkan kota Bandung

diarahkan untuk menjadi kota kreatif. Hasil studi pendahuluan menunjukkan

bahwa identitas kota belum didukung oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.

Menurut Raubo (2010), keefektifan sebuah merk kota dapat dinilai dalam bentuk

kekuatan merk tersebut. Masyarakat yang berkontribusi pada pembentukan

identitas kota Bandung seperti bisnis, aktivitis budaya, jasa hiburan, dan restauran

belum memiliki komitmen untuk memperkuat citra kota yang diinginkan. Hal ini

memerlukan upaya dari pemimpin yang bertanggung jawab terhadap aktivitas

masyarakat untuk mensosialisasikan merk kota dan membuat kebijakan yang

dapat meningkatkan komitmen masyarakat.

Peran penting pemimpin dan komitmen anggota telah diakui dalam

pencapaian tujuan sebuah kelompok (Robbins & Judge, 2009). Terkait dengan

pencapaian tujuan sebuah kota, maka peran penting merk telah diakui pula (Yoon,

2010). Namun, penelitian terkait citra kota lebih banyak memfokuskan pada

bagaimana konsumen mempersepsikan citra kota. Belum ditemukan penelitian

yang mengkaji besarnya peran kepemimpinan dan komitmen masyarakat dalam
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membentuk citra merk kota (Anholt, 2003; Hankinson, 2001). Penelitian Kapferer

(2004), Kavaratzis (2004), Zenker & Petersen (2010), dan Prophet (2002)

mengkaji model citra kota namun tidak melakukan pengukuran besarnya peran

kepemimpinan dan komitmen masyarakat. Secara umum memang masih sangat

jarang penelitian yang mengkaji model citra kota dari sudut pandang teori

organisasi. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1).

Bagaimana identitas dan citra kota Bandung, 2). Bagaimana proses asimilasi,

kepemimpinan yang dijalankan, dan komitmen masyarakat terhadap merk kota

Bandung, 3). Bagaimana model citra kota Bandung melalui peran kepemimpinan

dan komitmen masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian yang medukung pada rodmap

penelitian Universitas Pasundan secara khusus Penelitian Fakultas Ekonomi dan

Bisnis adapun roadmap penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3. Roadmap Penelitian Pengusul
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BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Identitas Merk, dan Citra Merk

Konsep ‘place marketing’ muncul pada awal tahun 1990 sebagai upaya

pemasaran yang menekankan pada pemasaran sebuah wilayah. Kotler dkk. (2002)

menjelaskan beberapa isu utama dari pemasaran sebuah tempat sampai pada

anggapan tentang pentingnya memperhatikan pasar sebuah kota. Pemasaran kota

merupakan sub konsep dari place marketing. Dalam hal ini, pemberian merk

merupakan langkah awal dalam place marketing (Popescu & Corboş, 2011).

Menurut American Marketing Association (AMA), merk didefinisikan sebagai

sebuah nama, bentuk, desain, simbol atau apapun yang memberikan identitas

sebuah barang atau jasa yang dijual sebagi sebuah pembeda dari barang yang

dijual oleh penjual lainnya. Secara legal disebut merk dagang atau trademark.

Sebuah merk mungkin menunjukkan sebuah item, sekelompok item, atau seluruh

item yang dijual. Jika digunakan bagi perusahaan secara umum maka merk

mengarah pada nama dagang.

Merk yang berhasil yaitu yang memiliki produk, layanan, penduduk, atau

tempat yang dapat diidentifikasi dengan mudah dan menambah relevansi,

keunikan, dan nilai tambah yang terkait dengan kebutuhan konsumen (Tayebi,

2006). Merk sebuah kota memberikan beberapa keuntungan pada pengunjung,

yaitu: mendapatkan pegawai yang dibutuhkan, kesempatan untuk sekolah,

pelatihan, dan penelitian, tempat tinggal yang memadai, biaya hidup yang masuk

akal, gaji, sistem transportasi, budaya dan rekreasi, keamanan publik, pajak, dan

iklim ekonomi yang stabil (Popescu, 2012). Oleh karena itu, merk sebuah kota

merupakan bentuk dari place branding. Namun, ciri-ciri kota banyak ditentukan

oleh stakeholder yang terlibat dalam proses, sedangkan sosialisasi dari pimpinan

seringkali tidak selalu dapat dipahami (Petrea dkk., 2010).

Merk merupakan pengalaman konsumen yang menunjukkan sekelompok

citra dan gambaran, seringkali menunjukkan sebuah simbol seperti nama, logo,

slogan, dan desain skema yang mungkin dibangun untuk menunjukkan secara
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implisit nilai-nilai, pemikiran, dan bahkan kepribadian, (American Marketing

Association, 2012). Terdapat empat kelompok yang mempersepsikan merk sebuah

kota yang menjadi pasar sasaran dari city branding (lihat Tabel 1)

Tabel 1. Pihak-pihak yang mempersepsikan merk
Pengunjung Penduduk dan Pegawai Bisnis dan Industri Pasar ekspor

- Pengunjung
bisnis

- Pengunjung
non bisnis

- Profesional dan
tenaga ahli

- Investor dan
pengusaha

- Golong ekonomi kuat
- Pegawai tidak ahli
- Pensiunan

- Usaha kecil
- Usaha besar
- Perusahaan jasa
- Perusahaan

dengan teknologi
tinggi

- Pasar dalam
negeri diluar
wilayah kota

- Pasar luar negeri

Sumber: Kotler dkk., 1999

Persepsi terhadap merk atau citra merk dibentuk melalui identitas merk.

Terkait dengan kota, maka identitas kota berasal dari konsep identitas merk

sebuah perusahaan, yaitu tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan

pembeda sebuah produk dengan keutamaannya yang unit. (Nandan, 2005). Bagi

sebuah kota, komponen-komponen yang membantuk sebuah merk kemudian

menjadi ciri kota tersebut seperti dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 4. Komponen merk sebuah kota (Yoon, 2010)

Pada Gambar 3., Yoon (2010) menyatakan bahwa merk dibentuk dari komponen

ekonomi, budaya, pribadi anggota masyarakat, fisik, dan cita-cita yang ingin

dicapai sebuah kota. Berikutnya, Raubo (2010) menjelaskan beberapa komponen

lainnya yang membentuk merk sebuah tempat atau kota seperti dapat dilihat pada

Tabel 2.
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Tabel 2. Elemen-elemen yang membentuk merk sebuah kota
Pariwisata Beberapa acara yang diadakan sering menunjukkan bentuk aktivitas dari

industri pariwisata. Hal ini dapat mendorong ketertarikan dari pengunjung
dan memfasilitasi ekonomi lokal

Penduduk Penduduk merupakan elemen yang paling penting dalam membentuk merk
Budaya dan
peninggalan
bersejarah

Elemen ini merupakan kekayaaan kota yang dapat meningkatkan merk
sebuah kota. Melalui kebudayaan dan peninggalan bersejarah maka cerita
yang berbeda tentang kota dapat diciptakan. Melalui elemen ini citra dimana
investor, pengunjung, dan lainnya akan positif

Investasi Elemen ini yang memberikan keuntungan bagi penduduk dalam bentuk
kualitas infrastruktur, pendidikan, teknologi, ,ingkungan yang atraktif, dan
peluang bisnis.

Kebijakan kota Elemen ini diukur dari sejauhmana tingkata kepuasan hidup penduduk kota.
Diukur pula dengan sejauhmana kapasitas kepemimpinan dan kemampuan
diplomatis pemimpin

Merk ekspor Elemen ini diukur dengan sejauhmana hubungan yang sinergis dan positif
terjadi antara kota dengan perusahaan

Sumber: Anholt (2003)

Persepsi dan reaksi terhadap sebuah merk dibuat oleh sekumpulan

pengalaman terhadap produk atau jasa tertentu, baik langsung berhubungan

dengan penggunaannya, maupun melalui pengaruh dari iklan, desain, dan

komentar media (Nandan, 2005). Citra sebuah merk ditentukan oleh bagaimana

pemiliki merk memposisikan merk dimata konsumen. Kavaratzis & Ashworth

(2005) menjelaskan bahwa identitas merk tidak sekaligus berarti sama dengan

citra yang dipersepsikan oleh konsumen. Agar identitas merk sama dengan yang

dipersepsikan oleh konsumen maka perlu memperhatikan posisi merk. Oleh

karena itu, Hospers (2004) menyatakan bahwa pemasaran sebuah lokasi (kota)

penting untuk menutupi gap antara identitas kota dengan citra masyarakat yang

ada diluar kota.

Identitas merk dibentuk oleh sumber internal perusahaan atau kota

sedangkan citra merk dibentuk oleh pengunjung (Nandan, 2005). Aktivitas

manajerial, brand originator, dan identitas yang dikirimkan di benak pengunjung

akan menentukan identitas sebuah kota. Citra merk dibuat oleh brand receiver dan

menjadi persepsi terhadap sebuah merk. Untuk menghubungkannya, penting

memperhatikan place branding. Pemerintah kota perlu memperhatikan struktur
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kelembagaan (Robbins & Judge, 2009) dan bauran promosi (Kotler dkk, 1999).

Secara internal, aspek-aspek yang penting dalam memasarkan sebuah kota

(Kavaratzis, 2009), diantaranya: a). Budaya internal (menyebarkan orientasi merk

melalui manajemen merk dan pemasaran), b). Komunitas lokal (memprioritaskan

kebutuhan lokal, melibatkan masyarakat lokal, pengusaha, dan perusahaan dalam

mengembangkan dan menyampaikan merk), c). Sinergi (mendapatkan persetujuan

dan dukungan dari semua stakeholder dan melengkapinya dengan partisipasi yang

seimbang)

Penelitian terkait faktor-faktor internal yang mempengaruhi citra kota

belum jelas menunjukkan kontribusi masing-masing faktor pada model citra

sebuah kota. Dalam model penelitian Morhart (2009), Prophet (2002), serta

Zenker & Petersen (2010), pembahasan terkait kepemimpinan dan komitmen

hanya menyebutkan fungsi dan jenis peran masing-masing faktor.

3.2. Dukungan kelembagaan

Teori mengenai dukungan kelembagaan pada penelitian ini merujuk pada

teori organisasi yaitu teori dukungan organisasi. Menurut Brazier (2005),

lingkungan yang mendukung berpengaruh positif terhadap gaya transformasional.

Lingkungan yang mendukung terdiri dari visi yang jelas, menyediakan akses

informasi, memberikan dukungan, menyediakan sumber daya, kejelasan peran,

dan span of control yang lebar merupakan iklim partisipatif yang mendorong

bawahan untuk tumbuh dan berkembang. Iklim organisasi yang baik juga

meningkatkan kreatifitas dan inovasi dari bawahan. Hasil penelitian Fu, dkk

(2009) menjelaskan bahwa persepsi mengenai dukungan organisasi sebagai

persepsi karyawan mengenai sejauhmana organisasi mengargai kontribusinya dan

sejauhmana organisasi perduli pada kesejahteraanya. Persepsi menngenai

dukungan organisasi menyebabkan kepuasan kerja melalui keamanan kerja,

persepsi mengenai harapan yang meningkat, dan tanda akan adanya bantuan dari

organisasi ketika dibutuhkan. Adapun indikator dukungan organisasi terdiri dari :

1. Perusahaan sangat mempertimbangkan tujuan dan nilai-nilai anggota
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2. Prusahaan siap membantu bila anggota berhadapan dengan masalah

3. Perusahaan peduli dengan kesejahteraan anggota

4. Perusahaan mau membantu anggotanya bila anngota menginginkan

kenyamanan atau peningkatan kesejahteraan

5. Perusahaan peduli pada kepuasan anggota secara umum

Terkait dengan penelitian ini, maka indikator dari dukungan organisasi dapat

digunakan untuk mengukur sejauhmana dukungan kelembagaan dalam

mendorong komitmen masyarakat.

Menurut Yonn (2004) dukungan organisasi berpengaruh pada upaya

pegawai untuk memberikan pelayanan yang baik dan pada kepuasan pegawai.

Persepsi pegawai mengenai dukungan organisasi menjadi faktor yang sangat

penting bagi kualitas pelayanan sehingga penting bagi supervisor untuk

melakukan berbagai kebijakan yang mendukung pegawai. Apabila dikaitkan

dengan penelitian ini maka dukungan kelembagaan dapat mendorong komitmen

masyarakat pada program yang dicanangkan oleh pemerintah kota.

3.3. Kepemimpinan dan komitmen masyarakat

Dibelakang pembangunan merk, terdapat ambisi dan visi manajemen yang

terkait dengan aspek ekonomi (Dragolea & Cotîrlea, 2012). Merk inilah yang

kemudian disosialisasikan atau dipasarkan. Dalam memasarkan sebuah kota,

dukungan dari pimpinan, masyarakat, dan beberapa departemen diperlukan

sebagai bentuk proses internal branding (Mahnert & Torres, 2007). Oleh karena

itu, sosialisasi tentang nilai-nilai kota belum menjamin adanya komitmen dari

masyarakat dan komponen kota lainnya. Pihak yang terlibat dalam pengembangan

merk perlu menjamin agar masyarakat dan seluruh komponen kota

memperhatikan dan memahami merk dan nilai-nilai kota tersebut. Apabila nilai-

nilai dan merk dikomunikasikan dengan baik, maka masyarakat akan memiliki

komitmen pada merk kota (Burmann dkk., 2009). Besarnya peran pihak-pihak

yang terlibat dalam pengembangan merk dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 5. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan merk (Burbach dkk.,

2013)

Tujuan dari pemasaran sebuah kota adalah untuk meningkatkan standar

hidup masyarakat (Kavaratzis, 2004). Pimpinan pada masing-masing pihak yang

terlibat dalam pengembangan merk perlu memiliki kesamaan persepsi tentang

pentingnya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, pimpinan perlu mendorong

masyarakat agar mengidentifikasikan dirinya pada merk kota. Bila masyarakat

telah memiliki komitmen pada merk kota, maka masyarakat akan memperkuat

merk. Hal ini sangat penting untuk dipahami dalam menentukan strategi

pemasaran dan perencanaan. Jika masyarakat tidak mengetahui dan memahami

bagaimana memperkuat nilai-nilai kota, maka biasanya komitmen masyarakat

untuk menjalankan merk dan nilai-nilai yang telah dikomunikasikan pada pihak

eksternal tidak tercapai (Burmann & Zeplin, 2005).

Morhart dkk. (2009) melalui penelitiannya menunjukkan bahwa pimpinan

dapat membangun merk melalui keterlibatan masyarakat. Gaya kepemimpinan

transaksional mempengaruhi masyarakat melalui proses pemenuhan kebutuhan.

Kepemimpinan transaksional dapat meningkatkan perhatian dan menurunkan

perilaku yang tidak konsisten terkait dengan merk yang dibangun. Sebaliknya,

kepemimpinan transformasional mempengaruhi bawahan melalui proses

internalisasi dan mengurangi perilaku yang tidak konsisten terkait dengan merk

yang dibangun. Kedua tipe kepemimpinan dalam proses mempengaruhinya

diperantarai oleh persepsi masyarakat tentang otonomi, kompeten, dan adanya

hubungan antara merk yang dibangun dengan pekerjaannya. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa kepemimpinan transaksional memperkuat kepemimpinan
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transformasional. Morhart dkk. (2009) hanya mengukur besarnya peran

kepemimpinan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam

membentuk merk.

Almgren dkk.(2012) membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional

lebih dapat meningkatkan komitmen masyarakat melalui identifikasi pada merk

daripada kepemimpinan transaksional yang mempengaruhi masyaraat melalui

pemenuhan kebutuhan. Prophet (2002) menyatakan bahwa komitmen masyarakat

pada merk penting untuk: 1). Memberikan alasan yang nyata pada masyarakat

sehingga masyarakat termotivasi dan bersemangat, 2). Masyarakat dapat menilai

sejauhmana kecocokannya dengan skema besar dari merk yang dijanjikan pada

pihak eksternal dan dampaknya pada pencapaian tujuan kota, 4). Memberi

penghargaan pada kota yang mampu mencapai merk yang diinginkan, 5).

Memastikan pada aspek apa saja upaya perlu difokuskan.

Komunikasi internal pada masyarakat harus menyatakan dengan jelas

terkait gambaran tentang apa peran masyarakat dalam menyampaikan merk yang

dijanjikan. Hal tersebut akan meningkatkan komitmen dan motivasi masyarakat

(King, 2010; Punjaisri dkk., 2009). Melalui komitmen masyarakat, maka

pemerintah dapat meningkatkan citra kota. Namun, kesulitan dalam membangun

merk kota adalah tantangan dan proses yang kompleks karena terkait dengan

stakeholder yang banyak dan beragam dengan berbagai kepentingannya (Petrea

dkk., 2010; Kavaratzis, 2004). Asimilasi merk adalah seperangkat program yang

didesain untuk menjamin semua masyarakat memahami dan mengingat dan

membawanya baik dalam kehidupan baik ketika sedang di dalam maupun di luar

kota (Prophet, 2002). Tahapan dalam proses asimilasi dalam menciptakan

komitmen masyarakat dapat dilihat pada Gambar 5.

Komitmen terhadap kota menunjukkan asimilasi merk yang berhasil.

Masyarakat memahami arti merk dan bagaimana menterjemahkannya dalam

perilaku yang nyata. Masyarakat berfikir, berbicara, dan bertindak yang searah

dengan merk yang ingin dicapai. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses

asimilasi akan menghasilkan komitmen bila pemimpin menerapkan

kepemimpinan transformasional dan transaksional (Avolio dkk., 1999; Kim,
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2009). Karakteristik dari kepemimpinan transformasional dijelaskan oleh Bass

(1990), diantaranya: a). Kharisma didefinisikan sebagai sebuah proses seorang

pemimpin memengaruhi bawahan dengan cara menimbulkan emosi-emosi yang

kuat sehingga bawahan mengidentifikasikan diri pada pemimpin. b). Stimulasi

intelektual menunjukkan suatu proses dimana pemimpin meningkatkan kesadaran

bawahan terhadap berbagai masalah dan memengaruhi bawahan untuk

memandang berbagai masalah dari perspektif yang berbeda. c). Perhatian secara

individual menggambarkan perilaku pemimpin yang memberi dukungan dan

perhatian pada bawahan secara pribadi.

Sebaliknya, karakteristik kepemimpinan transaksional dijelaskan oleh Bass

(1990), yaitu: a). Imbalan tertentu (contingent rewards) menunjukkan imbalan

yang ditawarkan sebagai akibat pencapaian kinerja tertentu. Komponen ini

menuntut kejelasan imbalan dari suatu pekerjaan. b). Tindakan proaktif untuk

mencegah penyimpangan (active management by exception), menunjukkan

pemantauan aktivitas bawahan untuk memastikan bahwa pekerjaan telah

dilaksanakan secara efektif. c). Tindakan koreksi (passive management by

exception) menunjukkan tindakan perbaikan sebagai tanggapan atas

penyimpangan dari standar kinerja.

Teori komitmen masyarakat diambil dari teori organisasi. Komitmen

didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pegawai, penerimaan tujuan organisasi,

dan keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi (Kumar dkk., 2009). Definisi

lain menjelaskan, bahwa komitmen adalah investasi diri seseorang pada organisasi

dan sikap melibatkan diri yang menghasilkan kualitas sosial yang lebih baik

(Farzad dkk., 2008; Jafri, 2010). Komitmen organisasi dapat dibagi menjadi tiga

bagian, yaitu: continuance commitment, normative commitment, dan affective

commitment (Allen & Meyer, 1990). Pada studi ini, komitmen masyarakat yang

diukur hanya affective commitment. Dalam hubungannya dengan pembentukan

identitas dan merk kota, maka continuance commitment dan normative

commitment dianggap kurang relevan. Affective commitment atau komitmen

afektif menunjukkan keterlibatan pegawai secara emosional, dan identifikasi diri

dengan organisasi.
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Prophet (2002) menyatakan bahwa komitmen masyarakat pada merk

penting untuk: 1). Memberikan alasan yang nyata pada masyarakat sehingga

masyarakat termotivasi dan bersemangat, 2). Masyarakat dapat menilai

sejauhmana kecocokannya dengan skema besar dari merk yang dijanjikan pada

pihak eksternal dan dampaknya pada pencapaian tujuan kota, 4). Memberi

penghargaan pada kota yang mampu mencapai merk yang diinginkan, 5).

Memastikan pada aspek apa saja upaya perlu difokuskan.

Gambar 6. Proses asimilasi dalam membentuk komitmen masyarakat (Almgren
dkk., 2012)

Komunikasi yang dilakukan pada masyarakat harus menyatakan dengan

jelas tentang apa peran masyarakat internal dalam menyampaikan merk yang

dijanjikan pada pengunjung. Hal tersebut perlu dikelola melalui manajemen

asimilasi sehingga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi masyarakat (King,

2010; Punjaisri dkk., 2009). Melalui komitmen masyarakat, maka pemerintah

dapat meningkatkan citra kota. Namun, kesulitan dalam membangun merk kota

adalah tantangan dan proses yang kompleks karena terkait dengan stakeholder

yang banyak dan beragam dengan berbagai kepentingannya (Petrea dkk., 2010;

Kavaratzis, 2004).

Manajemen Asimilasi merk adalah seperangkat program yang didesain

untuk menjamin semua masyarakat memahami dan mengingat dan membawanya

baik dalam kehidupan baik ketika sedang di dalam maupun di luar kota (Prophet,
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2002). Tahapan dalam proses manajemen asimilasi dalam menciptakan komitmen

masyarakat dapat dilihat pada Gambar 5.

Komitmen terhadap kota merupakan salah satu indikasi manajemen

asimilasi yang berhasil. Masyarakat memahami arti merk dan bagaimana

menterjemahkannya dalam perilaku yang nyata. Masyarakat berfikir, berbicara,

dan bertindak yang searah dengan merk yang ingin dicapai.

Teori komitmen masyarakat pada penelitian ini diambil dari teori komitmen

organisasi. Komitmen didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pegawai,

penerimaan tujuan organisasi, dan keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi

(Kumar dkk., 2009). Definisi lain menjelaskan, bahwa komitmen adalah investasi

diri seseorang pada organisasi dan sikap melibatkan diri yang menghasilkan

kualitas sosial yang lebih baik (Farzad dkk., 2008; Jafri, 2010). Komitmen

organisasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: continuance commitment,

normative commitment, dan affective commitment (Allen & Meyer, 1990). Pada

studi ini, komitmen masyarakat yang diukur hanya affective commitment. Dalam

hubungannya dengan pembentukan identitas dan merk kota, maka continuance

commitment dan normative commitment dianggap kurang relevan. Affective

commitment atau komitmen afektif menunjukkan keterlibatan pegawai secara

emosional, dan identifikasi diri dengan organisasi.

Pada penelitian ini, konsep fundamental yang akan dikembangkan dapat

dilihat seperti pada Gambar 6 di bawah ini.

Gambar 7. Model Penelitian
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BAB III.

TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan teori city branding dalam

ilmu komunikasi pemasaran. Pengembangan teori city branding ini akan

dikembangkan dengan mengaitkan teori komunikasi pemasaran dan teori

organisasi khususnya dalam pembentukan dan penguatan identitas merek suatu

kota dan citra kota. Secara khusus penelitian akan menganlisis bagaimana

dimensi-dimensi model prilaku organisasi diantaranya kepemimpinan dan

komitmen masyarakat dalam menciptakan branding suatu kota yang akan

tertanam dalam benak masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk

mengidentifikasi besarnya kontribusi kepemimpinan dan komitmen masyarakat

dalam menguatkan identitas kota dan citra kota khususnya kota Bandung.

3.2. Kontribusi Penelitian

Secara fundamental penelitian ini akan memberikan kontribusi pada

pengembangan teori strategi komunikasi pemasaran terutama pada teori city

branding. Juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yang dapat

diterapkan dalam kebijakan pengembangan dan penguatan identitas dan citra

sebuah kota. berikut adalah kontribusi teoritis dan praktis yang diharapkan dari

hasil temuan penelitian :

1. Kontribusi Teoritis Penelitian terkait citra kota sudah banyak dilakukan

baik didalam maupun diluar negeri. Namun, penelitian-penelitian yang ada

lebih banyak dikembangkan untuk melihat citra kota dalam hubungannya

dengan strategi pemasaran kepada konsumen atau pihak eksternal.

Penelitian terkait model citra kota yang dikembangkan dari perspektif teori

organisasi relatif masih jarang. Penelitian ini mengembangkan model citra

kota melalui upaya-upaya pihak internal, terutama kepemimpinan dan

komitmen masyarakat. Hingga saat ini penelitian dengan model yang

sama belum ditemukan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat
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memperjelas teori mengenai model city branding dari perspektif teori

organisasi. Hal ini yang menjadi gagasan fundamental dan orisinalitas

untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Kontribusi pada Praktek Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

referensi bagi pengambil keputusan di kota Bandung maupun di kota-kota

lainnya dan ditingkat nasional dalam upaya meningkatkan citra kota

melalui kebijakan kepemimpinan dan komitmen masyarakat.
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BAB IV.

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Metode Penelitian

Studi ini secara spesifik ingin mengembangkan citra kota Bandung dari

perspektif dukungan kelembagaan dan manajemen asimilasi serta komitmen

masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mix

method) yaitu mengunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian

kuantitatif dan kualitatif digunakan agar diperoleh keutuhan data, kealamiahan

data, serta memperoleh kepekaan dalam melihat setiap gejala yang ada pada

objek penelitian.

4.2. Disain Penelitian

Penelitian direncanakan diawali dengan melakukan pra studi untuk

merumuskan masalah penelitian, selanjutnya akan dilakukan kajian literatur

berupa konsep teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan terkait dengan

marketing communication dan organizatian theory. Hasil kajian tersebut menjadi

dasar untuk mengungkapkan permasalahan yang ada diseputar masalah

pengembangan pencitraan dan identitas kota, khususnya di Kota Bandung. Untuk

mendalami permasalahan, akan dilakukan observasi ke lapangan untuk

mengetahui permasalahan dan data sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Data

awal akan dikumpulkan untuk menggambarkan faktor-faktor yang relevan

dengan masalah penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah structural equation model dan

analisis hirarki proses. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu akan

dilakukan uji validitas, reliabilitas dan konsistensi data, agar diperoleh data yang

baik. Untuk memudahkan dalam analisis akan mengunakan bantuan software

Lisrel dan Expert Choice. Teknik pengumpulan data yang utama pada penelitian

ini melalui penyebaran kuesioner dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik

wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data penunjang.
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Adapun tahapan penelitian yang akan dilakukan masih mengunakan konsep

tahapan penelitian tahun pertama dapat dilihat pada Gambar 7

4.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi target dalam penelitian ini adalah Seluruh Stakeholder Kota

Bandung yaitu Pemerintah yang terlibah dalam proses pengembangan startegi

pencitraan Kota Bandung, masyarakat, pengusaha, dan pengunjung Kota Bandung

baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Karena populasi ini cukup besar

maka maka akan digunakan sample. Sehubungan populasi target sangat

bervariasi maka Teknik pengambilan sampel yang diggunakan adalah teknik

Sampling Purposive (Purposive Sampling), Pengambilan sampel berdasarkan

seleksi khusus. Peneliti membuat kriteria tertentu siapa yang dijadikan sebagai

informan (William M.K. Trochim 2006).

Adapun penetapan ukuran sampel dan kebutuhan sampel ditunjukan atau rencana

pengumpulan data dan jenis responden yang digunakan dapat dilihat pada Tabel

4.berikut :

4.4, Analisis Data

Ada dua metode secara umum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

analisis data secara kualitatif dan Kuantitatif berikut adalah penjelasan motode

analisis yang digunakan :

1. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

Pada analisis ini tidak menggunakan alat statistik, tetapi pengunakan

pendekatan hirarki analitik untuk mendapatkan gambaran bagaimana arah

kebijakan dalam memposisikan merek Kota Bandung. Metode Analytical

Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu model pengambilan

keputusan untuk mengatasi permasalahan multi faktor atau multi kriteria

yang kompleks. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat

diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur

menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih

terstruktur dan sistematis. Secara umum, dengan menggunakan AHP,



20

prioritas yang dihasilkan akan bersifat konsisten dengan teori, logis,

transparan, dan partisipatif. AHP digunakan untuk meilihat prioritas

kebijakan publik yang menuntut transparansi dan partisipasi.

2. Struktural Equation Model

Sedangkan metode analisis yang kedua adalah analisis data secara

kuantitatif digunakan pada pendekatan statistik struktural equation model.

Digunakan untuk melihat keterkaitan antar variabel yang dikembangkan

dalam model penelitian ini.

Structural equation modeling (SEM) merupakan teknik statistik yang

digunakan untuk membangun dan menguji model statistik model sebab

akibat. SEM merupakan teknik hibrida yang meliputi aspek-aspek

penegasan (confirmatory) dari analisis faktor, analisis jalur dan regresi.

Tabel 4. Rencana pengumpulan data
Metode
kontak

Kebutuhan data Profil target responden
Jumlah
(orang)

Kuesioner

Mempersepsikan identitas kota
dan citra kota

Pengunjung wisatawan nasional dan
internasional

10

Pengunjung pengusaha/ wirausahawan
nasional dan internasional,

10

Pengunjung pegawai nasional maupun
ekspatriat

10

Pengunjung profesional 10
Pengunjung siswa/mahasiswa nasional dan
atau internasional

10

Mempersepsikan kepemimpinan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2
Dinas Pariwisata Kota Bandung 2
Walikota/ wakil Bandung 2

Mempersepsikan komitmen
masyarakat

Bisnis/wirausahawan lokal, Aktivitis budaya,
Jasa hiburan, Restauran

10

Penguasaha dan atau pimpinan jasa hiburan 10
Penguasaha dan atau pimpinan restauran 10
Penguasaha dan atau pimpinan hotel 10
Aktivitis budaya lokal 10

Wawancara
tatap muka

Mempersepsikan kepemimpinan Walikota dan atau wakil wali kota 1
Mempersepsikan identitas kota,
kepemimpinan, dan komitmen
masyarakat

Dosen manajemen/teknik lingkungan 1

Mempersepsikan komitmen
masyarakat

Aktivis seni dan budaya lokal 1

Mempersepsikan komitmen
masyarakat

Pengusaha bidang wisata 1

Mempersepsikan identitas kota
dan citra kota

Wisatawan/pengusaha/pegawai/mahasiswa 4
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Metode
kontak

Kebutuhan data Profil target responden
Jumlah
(orang)

Focus
Group
Discussion
(FGD)

Ahli manajemen, ahli tata kota,
aktivis seni dan wisata

Peneliti, dosen manajemen pemasaran, dosen
teknik lingkungan, aktivis seni dan pengusaha
bidang wisata, Bappeda

10
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Gambar 7. Tahapan Penelitian



23

23

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dilakukan mulai dari gambaran karakteristik responden,

tanggapan responden mengenai manajemen kreatif kepemimpinan dalam

mengembangkan identitas dan citra kota Bandung. Responden pada penelitian ini

merupakan penduduk dan wisatawan kota Bandung. Penduduk kota Bandung

diantaranya yaitu mahasiswa, pengusaha, dan karyawan pemda kota Bandung.

Kemudian data hasil penelitian mengenai tanggapan responden diolah dengan

menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution). Hasil

penelitian tersebut diantaranya berupa hasil pengujian validitas dan reliabilitas,

analisis penelitian deskriptif, analisis verifikatif dengan pengujian hipotesis yang

telah diajukan dan juga hasil analisis koefisien determinasi.

4.1.1 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa, pengusaha, masyarakat

dan wisatawan kota Bandung dengan sampel sebanyak 160 orang yang berada di

Kota Bandung yang memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik

responden tersebut diperoleh dari hasil jawaban atas kuesioner yang telah

disebarkan. Karakteristik responden menggambarkan keadaan kota Bandung

secara keseluruhan mengenai manajemen kreatif kepemimpinan dalam

mengembangkan identitas dan citra kota Bandung.

Pada bagian ini, akan dijabarkan mengenai karakteristik responden

berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pengetahuan responden terhadap wali

kota Bandung dan daerah asal responden.
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4.1.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini yaitu mahasiswa,

pengusaha, masyarakat dan wisatawan kota Bandung dari berbagai usia yang

terdiri dari remaja hingga orang dewasa. Berdasarkan penghimpunan data melalui

karakteristik responden berdasarkan usia diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia Frekuensi Persentase

Kurang dari 20 Tahun 16 10%

20-30 Tahun 95 59%

31-40 Tahun 32 20%

Lebih dari 40 Tahun 17 11%

Total 160 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.1 mengenai karakteristik responden berdasarkan usia

dapat dilihat bahwa responden yang berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 16

orang dengan persentase sebesar 10%, responden dengan usia 20-30 tahun

sebanyak 95 orang dengan persentase sebesar 59%, dan responden dengan usia

31-40 tahun sebanyak 32 orang dengan persentase sebesar 20%, serta responden

yang berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 17 orang dengan persentase 11%. Maka

dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa mayoritas responden berada pada usia 20-

30 tahun yaitu sebanyak 95 orang dengan persentase sebesar 59%.

4.1.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan

perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan pendapat antara

laki-laki dan perempuan mengenai manajemen kreatif kepemimpinan dalam
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mengembangkan identitas dan citra kota Bandung berdasarkan jenis kelamin.

Hasil pengumpulan data melalui kuesioner berdasarkan karakteristik jenis kelamin

diperoleh hasil seperti pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan Frekuensi Persentase

Laki-laki 87 54%

Perempuan 73 46%

Total 160 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas merupakan karakteristik responden

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki lebih

banyak dibandingkan dengan perempuan yaitu sebanyak 87 orang dengan

persentase sebesar 54% dan wanita sebanyak 73 orang dengan persentase sebesar

46%.

4.1.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Setelah mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis

kelamin, maka pekerjaan pun penting untuk diketahui guna untuk mengetahui

berbagai perbedaan pendapat yang didasarkan atas pekerjaan. Pekerjaan tersebut

diantaranya seperti mahasiswa atau pelajar, pengusaha, masyarakat dan karyawan

pemda di kota Bandung.

Pengelompokan hasil tanggapan responden berdasarkan pekerjaan yang

diperoleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung dapat dilihat pada

tabel 4.3 berikut :
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Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Keterangan Frekuensi Persentase

Mahasiswa/Pelajar 61 38%

Pengusaha 26 16%

Masyarakat 46 29%

Karyawan Pemda 27 20%

Total 160 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.3 di atas, merupakan tabel mengenai karakteristik responden,

responden dalam penelitian ini sebanyak 160 responden yang berada di kota

Bandung. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, dapat dilihat bahwa

mayoritas responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa/pelajar yaitu

sebanyak 61 orang dengan persentase sebesar 38%, diikuti oleh responden dengan

keterangan masyarakat sebanyak 46 orang dengan persentase sebesar 29%,

kemudian karyawan pemda sebanyak 27 orang dengan persentase sebesar 20%

dan pengusaha sebanyak 26 orang dengan persentase sebesar 16%.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa responden dalam

penelitian ini mayoritas merupakan Mahasiswa/Pelajar, karena Mahasiswa/Pelajar

memiliki tingkat ketertarikan lebih tinggi mengenai manajemen kreatif

kepemimpinan dalam mengembangkan identitas dan citra kota Bandung

dibandingkan dengan jenis responden lainnya.

4.1.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai Wali

Kota Bandung

Pengelompokan hasil tanggapan responden berdasarkan pengetahuan

responden tentang wali kota bandung dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :
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Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai Wali Kota

Bandung

Keterangan Frekuensi Persentase

Banyak Mengetahui 16 10%

Cukup Mengetahui 123 77%

Kurang Mengetahui 21 13%

Total 160 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.4 di atas merupakan karakteristik responden mengenai

pengetahuan responden tentang wali kota bandung. Hasil di atas dapat dilihat

bahwa mayoritas responden menyatakan cukup mengetahui yaitu sebanyak 123

orang dengan persentase sebesar 77%, diikuti dengan responden yang menyatakan

kurang mengetahui sebanyak 21 orang dengan persentase 13% dan responden

yang menyatakan banyak mengetahui sebanyak 16 orang dengan persentase 10%.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diartikan bahwa sebagian besar responden

dalam penelitian ini sudah cukup mengetahui mengenai Wali Kota Bandung.

4.1.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Daerah Asal

Hasil analisis deskriptif mengenai karakteristik responden berdasarkan

daerah asal dilakukan guna untuk mengetahui berbagai pendapat dari penduduk

kota Bandung maupun wisatawan mengenai manajemen kreatif kepemimpinan

dalam mengembangkan identitas dan citra kota Bandung.

Hasil tanggapan responden mengenai karakteristik berdasarkan daerah asal

dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :
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Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Daerah Asal

No Daerah Asal Frekuensi No Daerah Asal Frekuensi

1 Bandung 79 24 Kendiri 1

2 Banjar 1 25 Kuningan 2

3 Banjaran 3 26 Lampung 3

4 Bekasi Utara 1 27 Majalengka 1

5 Bengkulu 1 28 Malang 1

6 Brebes 1 29 Medan 2

7 Ciamis 2 30 Padang 2

8 Cianjur 1 31 Palembang 1

9 Cicalengka 1 32 Pangandaran 3

10 Cikalong wetan 1 33 Pekan Baru 1

11 Cikarang 2 34 Pemalang 1

12 Cilegon 1 35 Purbalingga 2

13 Cimahi 3 36 Purwakarta 2

14 Cirebon 3 37 Riau 1

15 Denpasar 1 38 Semarang 2

16 Garut 4 39 Subang 4

17 Indramayu 1 40 Sukabumi 2

18 Jakarta 7 41 Sumut/Medan 1

19 Jatinagor 1 42 Tanjungpinang 1

20 Jawa tengah 1 43 Tasikmalaya 3

21 Kab. Bandung 4 44 Tegal 1

22 Kalimantan 1 45 Yogyakarta 1

23 Karawang 2

Total 160

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar

responden berasal dari kota Bandung dan kabupaten Bandung sebanyak 83 orang,

dan sebagian kecil responden lainnya berasal dari luar Bandung yang merupakan

wisatawan.

4.1.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan

mengenai ciri-ciri responden penelitian yang berada di kota Bandung dan

variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini dengan judul “Manajemen

Kreatif Kepemimpinan dalam Mengembangkan Identitas dan Citra Kota

Bandung”.

4.1.2.1 Identitas Kota

Responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 160 orang dan penelitian

dilakukan di kota Bandung. Berikut ini merupakan hasil tanggapan responden

mengenai bangunan-bangunan klasik yang ada di kota Bandung dapat dilihat pada

tabel 4.6.

Tabel 4.6

Tanggapan Responden Mengenai Bangunan-Bangunan Klasik di Kota

Bandung Sebagai Ciri Khas Kota Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

6%2 Tidak Setuju 2 - -

3 Kurang Setuju 3 8 5%

4 Setuju 4 85 53%
94%

5 Sangat Setuju 5 66 41%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui dari 160 responden yang

berada di kota Bandung, sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 6%

responden menyatakan sangat tidak setuju dan kurang setuju. Sedangkan

responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju yaitu sebanyak 151 orang

dengan persentase sebesar 94%. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden

beranggapan bahwa bangunan-bangunan klasik yang ada di kota Bandung

merupakan ciri khas dari kota Bandung. Namun demikian, masih ada sebagian

kecil responden lainnya yang beranggapan bahwa bangunan-bangunan klasik

yang ada di kota Bandung bukan merupakan ciri khas dari kota Bandung.

Berikut ini hasil tanggapan responden mengenai tempat belanja, pusat

fashion dan tampilan anak muda kota bandung yang menjadi ciri khas dari kota

Bandung dan dijuluki Paris Van Java dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7

Tanggapan Responden Mengenai Tempat Belanja, Pusat Fashion, dan

Tampilan Anak Muda Kota Bandung Menjadi Ciri Khas Kota Bandung dan

Dijuluki Paris Van Java

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

12%2 Tidak Setuju 2 2 1%

3 Kurang Setuju 3 17 11%

4 Setuju 4 70 44%
88%

5 Sangat Setuju 5 71 44%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Melihat tabel 4.7 di atas dapat diketahui dari 160 responden yang berada

di kota Bandung dari hasil tanggapan responden tersebut, responden yang

menyatakan tidak setuju dan kurang setuju yaitu sebanyak 19 orang dengan
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persentase sebesar 12%. Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan

sangat setuju yaitu sebanyak 141 orang dengan persentase sebesar 88%. Hasil

tanggapan responden di atas, maka terlihat bahwa sebagian besar responden

beranggapan bahwa tempat belanja, pusat fashion dan tampilan anak muda

Bandung menjadi ciri khas dari kota Bandung dan identik dijuluki Paris Van Java.

Namun masih ada sebagian kecil responden lainnya yang beranggapan bahwa

tempat belanja, pusat fashion dan tampilan anak muda Bandung bukan merupakan

ciri khas dari kota Bandung.

Hasil tanggapan responden mengenai slogan (Bandung juara dan Bandung

everlasting) yang unik dan menjadi identitas bagi masyarakat kota Bandung dapat

dilihat pada tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8

Tanggapan Responden Mengenai Slogan (Bandung Juara, Bandung

Everlasting Beauty) yang Unik dan Menjadi Identitas Masyarakat Kota

Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

7%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 9 6%

4 Setuju 4 98 61%
93%

5 Sangat Setuju 5 52 32%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat hasil tanggapan responden dari

160 responden yang berada di kota Bandung, responden yang menyatakan tidak

setuju dan kurang setuju yaitu sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 7%.

Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju yaitu sebanyak

150 orang dengan persentase sebesar 93%. Pada pertanyaan ini tidak ada
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responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden

beranggapan bahwa slogan (Bandung Juara dan Bandung everlasting beauty)

menjadi identitas diri bagi masyarakat kota Bandung. Namun demikian, masih ada

sebagian kecil responden lainnya yang beranggapan bahwa slogan (Bandung

Juara dan Bandung everlasting beauty) bukan merupakan identitas dari

masyarakat kota Bandung.

Berikut hasil tanggapan responden mengenai kondisi alam yang indah,

bunga yang menarik dan cuaca yang sejuk menjadi ciri khas kota Bandung dan

sebagai kota Kembang dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9

Tanggapan Responden Mengenai Kondisi Alam yang Indah, Bunga yang

Menarik dan Cuaca yang Sejuk Menjadi Ciri Khas Kota Bandung dan

Sebagai Kota Kembang

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

12%2 Tidak Setuju 2 8 5%

3 Kurang Setuju 3 12 7%

4 Setuju 4 75 47%
88%

5 Sangat Setuju 5 65 41%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat hasil tanggapan responden dari

160 responden yang berada di kota Bandung, responden yang menyatakan tidak

setuju, dan kurang setuju yaitu sebanyak 20 orang dengan persentase sebesar 12%.

Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju yaitu sebanyak

140 orang dengan persentase sebesar 88%. Sehingga, dari hasil tanggapan

responden tersebut, dapat terlihat bahwa sebagian besar responden pada penelitian

ini beranggapan bahwa kondisi alam, bunga yang menarik dan cuaca yang sejuk
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merupakan ciri khas dan identik dengan julukan kota Bandung sebagai kota

kembang. Kota Bandung dijuluki sebagai kota Kembang karena dahulu kala kota

Bandung dihiasi berbagai tumbuhan berbunga di setiap sudut kota dan mojang

Bandung yang terkenal cantik bagaikan bunga atau kembang di pagi hari.

Meskipun, ada sebagian kecil responden lainnya yang beranggapan bahwa kondisi

alam yang indah, bunga yang menarik dan cuaca yang sejuk bukan lagi

merupakan ciri dari kota Bandung dan julukan kota Bandung sebagai kota

Kembang. Hal ini dapat dikarenakan bahwa saat ini jarang di temukannya

berbagai tumbuhan berbunga di setiap sudut kota Bandung dan cuaca kota

Bandung saat ini sudah tidak lagi sejuk yang disebabkan karena banyaknya polusi

udara dan kurangnya tumbuhan hijau di kota Bandung.

Selanjutnya tabel 4.10 dipaparkan hasil tanggapan responden mengenai

kota Bandung sebagai kota kreatif.

Tabel 4.10

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung Sebagai Kota Kreatif

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

7%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 9 6%

4 Setuju 4 98 61%
93%

5 Sangat Setuju 5 52 33%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat hasil tanggapan responden dari

160 responden yang berada di kota Bandung, responden yang menyatakan tidak

setuju dan kurang setuju yaitu sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 7%.

Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju yaitu sebanyak

150 orang dengan persentase sebesar 93%. Pada pertanyaan ini tidak ada
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responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden

beranggapan bahwa budaya sunda yang luhur dan masyarakat yang kreatif

menjadi julukan kota Bandung dan sebagai kota kreatif. Namun masih ada

sebagian kecil responden lainnya yang beranggapan bahwa kota Bandung belum

cocok untuk dijuluki sebagai kota kreatif.

Hasil tanggapan responden berikutnya akan dijabarkan mengenai

tanggapan responden terhadap kota Bandung sebagai kota kuliner dapat dilihat

pada tabel 4.11 berikut ini :

Tabel 4.11

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung Sebagai Kota Kuliner

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

8%2 Tidak Setuju 2 5 3%

3 Kurang Setuju 3 7 5%

4 Setuju 4 71 44%
92%

5 Sangat Setuju 5 77 48%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui dari hasil tanggapan responden dari

160 responden yang berada di kota Bandung, responden yang menyatakan tidak

setuju, dan kurang setuju yaitu sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 8%.

Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju yaitu sebanyak

148 orang dengan persentase sebesar 92%. Hal ini menunjukkan responden

beranggapan bahwa tempat makanan yang bertebaran, makanan yang lezat dan

bervariasi menjadi julukan kota Bandung sebagai kota kuliner. Namun masih ada

sebagian kecil responden yang beranggapan sebaliknya.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, berikutnya dilakukan rekapitulasi

jawaban mengenai variabel identitas di kota Bandung. Berikut hasil rekapitulasi
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jawaban keseluruhan yang menunjukkan total jawaban responden dan rata-rata

hasil jawaban serta kriteria jawaban dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12

Rekapitulasi Data Jawaban Responden pada Variabel Identitas Kota

No
Derajat Jawaban

Total Mean Kriteria Jawaban
1 2 3 4 5

1 1 - 8 85 66 160 4,34 Sangat Baik

2 - 2 17 70 71 160 4,31 Sangat Baik

3 - 4 11 91 54 160 4,22 Sangat Baik

4 - 8 12 75 65 160 4,23 Sangat Baik

5 - 1 9 98 52 160 4,24 Sangat Baik

6 - 5 7 71 77 160 4,37 Sangat Baik

Grand Mean 4,28 Sangat Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan hasil rekapitulasi data

variabel identitas kota dari hasil rekapitulasi tersebut diperoleh rata-rata jawaban

responden pada variabel identitas kota. Rata-rata terbesar terdapat pada

pernyataan nomor 6 yaitu tempat makanan yang bertebaran, makanan yang lezat

dan bervariasi menjadi julukan kota Bandung sebagai kota kuliner dengan total

rata-rata sebesar 4,28. Selanjutnya, hasil dari rata-rata keseluruhan (grand mean)

diinterpretasikan ke dalam garis kontinum pada gambar 4.1 untuk menunjukkan

posisi interval pada variabel identitas kota.

Gambar 4.1
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Garis Kontinum Variabel Identitas Kota Bandung

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi data jawaban responden atas

tanggapan mengenai identitas kota Bandung yang terdiri dari 6 item pertanyaan.

Maka dapat dilihat pada gambar 4.1 di atas menunjukkan rata-rata jawaban

responden sebesar 4,28 yang artinya bahwa kota Bandung memiliki identitas

sangat baik di mata responden.

4.1.2.2 Pengukuran Citra Kota

Hasil tanggapan responden dari 160 responden mengenai citra kota yang

diukur dengan 10 dimensi yaitu diantaranya kualitas pengalaman, atraksi touristic,

lingkungan dan infrastruktur, entertainment, tradisi budaya, suasana kota,

business opportunity, ketersediaan alat transportasi, social bonding dan cultural

activities (budaya lokal indah) dan terdiri dari 25 pertanyaan. Berikut ini

merupakan hasil pengukuran citra kota mengenai kota Bandung tentang kota

dengan karakteristik kemudahan akses dari satu tempat ke tempat yang lainnya

dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini :

Tabel 4.13

Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Akses di Kota Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

23%2 Tidak Setuju 2 5 3%

3 Kurang Setuju 3 31 19%

4 Setuju 4 86 54%
77%

5 Sangat Setuju 5 37 23%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018



37

37

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat dilihat hasil tanggapan responden dari

160 responden yang berada di kota Bandung, responden yang menyatakan sangat

tidak setuju, tidak setuju, dan kurang setuju yaitu sebanyak 37 orang dengan

persentase sebesar 23%. Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan

sangat setuju yaitu sebanyak 123 orang dengan persentase sebesar 77%.

Berdasarkan hasil tanggapan responden di atas, terlihat bahwa sebagian besar

responden beranggapan bahwa kota Bandung merupakan kota dengan kemudahan

akses dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, masih ada sebagian responden

lainnya yang beranggapan bahwa sulitnya akses dari satu tempat ke tempat

lainnya salah satu contohnya pada lokasi wisata yang berada di dago pakar.

Hasil tanggapan responden mengenai kota Bandung merupakan kota

dengan karakteristik suasana yang menyenangkan dan santai dapat dilihat pada

tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.14

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung Merupakan Kota dengan

Suasana yang Menyenangkan dan Santai

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 2 1%

11%2 Tidak Setuju 2 3 2%

3 Kurang Setuju 3 13 8%

4 Setuju 4 100 63%
89%

5 Sangat Setuju 5 42 26%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat dilihat hasil tanggapan responden dari

160 responden yang berada di kota Bandung, responden yang menyatakan sangat

tidak setuju, tidak setuju, dan kurang setuju yaitu sebanyak 18 orang dengan
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persentase sebesar 11%. Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan

sangat setuju yaitu sebanyak 142 orang dengan persentase sebesar 89%. Hal ini

menunjukkan responden beranggapan bahwa kota Bandung merupakan kota

dengan suasana yang menyenangkan dan santai. Namun masih ada sebagian kecil

responden lainnya yang beranggapan sebaliknya.

Selanjutnya pada tabel 4.15 merupakan hasil tanggapan responden

mengenai keindahan pemandangan di kota Bandung yang dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 4.15

Tanggapan Responden Mengenai Keindahan Pemandangan di Kota

Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

15%2 Tidak Setuju 2 7 4%

3 Kurang Setuju 3 17 11%

4 Setuju 4 87 54%
85%

5 Sangat Setuju 5 48 30%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.15 pada halaman sebelumnya, dapat dilihat hasil

tanggapan responden dari 160 responden yang berada di kota Bandung, responden

yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan kurang setuju yaitu

sebanyak 25 orang dengan persentase sebesar 15%. Sedangkan responden yang

menyatakan setuju dan sangat setuju yaitu sebanyak 135 orang dengan persentase

sebesar 85%. Dari hasil tanggapan responden tersebut, maka dapat terlihat bawa

sebagian besar responden beranggapan bahwa kota Bandung merupakan kota

yang memiliki pemandangan yang indah. Namun masih ada sebagian responden

lainnya yang beranggapan bahwa pemandangan di kota Bandung kurang indah

yang karena menurut sebagian responden pemandangan yang ada di kota Bandung
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merupakan pemandangan yang dibuat oleh manusia dan bukan pemandangan

yang alami.

Selanjutnya, hasil tanggapan responden mengenai masyarakat asli kota

Bandung memiliki karakteristik yang ramah dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.16

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung dengan Masyarakat yang

Ramah

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

14%2 Tidak Setuju 2 5 3%

3 Kurang Setuju 3 17 11%

4 Setuju 4 84 52%
86%

5 Sangat Setuju 5 54 34%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.16 di atas merupakan tabel hasil tanggapan responden mengenai

kota Bandung dengan masyarakat yang ramah, hasil tanggapan responden tersebut

diperoleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung, sebanyak 22 orang

dengan persentase sebesar 14% responden yang menyatakan tidak setuju dan

kurang setuju. Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju

yaitu sebanyak 138 orang dengan persentase sebesar 86%. Berdasarkan hasil

tanggapan responden tersebut, maka dapat terlihat bahwa sebagian besar

responden menyatakan bahwa masyarakat di kota Bandung ramah-ramah. Namun

demikian, masih ada sebagian responden lainnya yang menyatakan tidak setuju

dan kurang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil responden

beranggapan bahwa tidak semua masyarakat yang berada di kota Bandung ramah,

hal ini dapat disebabkan karena setiap orang memiliki sikap dan perilaku yang

berbeda-beda.
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Berikutnya, hasil tanggapan responden mengenai makanan kota Bandung

memiliki khas yang unik dan sesuai selera lidah pada umumnya yang diperoleh

dari 160 responden yang berada di kota Bandung dapat dilihat pada tabel 4.17

berikut ini :

Tabel 4.17

Tanggapan Responden Mengenai Makanan Kota Bandung yang Memiliki

Khas yang Unik

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

14%2 Tidak Setuju 2 3 2%

3 Kurang Setuju 3 18 11%

4 Setuju 4 86 54%
86%

5 Sangat Setuju 5 52 32%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden pada tabel 4.17 di atas mengenai

makanan kota Bandung yang memiliki khas yang unik dan sesuai selera lidah

pada umumnya diperoleh hasil dari 160 responden yang berada di kota Bandung,

responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan kurang setuju

yaitu sebanyak 22 orang dengan persentase sebesar 14%. Sedangkan responden

yang menyatakan setuju dan sangat setuju yaitu sebanyak 135 orang dengan

persentase sebesar 86%. Hasil tanggapan responden pada tabel di atas

menunjukkan sebagian besar responden beranggapan bahwa kota Bandung

merupakan kota yang memiliki khas makanan yang unik dan sesuai selera lidah

pada umumnya. Namun demikian, masih ada sebagian kecil responden lainnya

yang beranggapan sebaliknya atau dengan menyatakan sangat tidak setuju, tidak

setuju dan kurang setuju, hal ini dapat disebabkan karena setiap orang memiliki

selera makan yang berbeda-beda.
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Berikut dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai taman hiburan

di kota Bandung komplit untuk berbagai macam hiburan dapat dilihat pada tabel

4.18 pada halaman selanjutnya.

Tabel 4.18

Tanggapan Responden Mengenai Taman Hiburan di Kota Bandung Komplit

untuk Berbagai Macam Hiburan

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 3 2%

19%2 Tidak Setuju 2 5 3%

3 Kurang Setuju 3 22 14%

4 Setuju 4 87 54%
81%

5 Sangat Setuju 5 43 27%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat dilihat hasil tanggapan responden dari

160 responden yang berada di kota Bandung mengenai kota Bandung memiliki

taman hiburan yang komplit untuk berbagai macam hiburan, sebanyak 30 orang

dengan persentase sebesar 19% responden menyatakan sangat tidak setuju, tidak

setuju, dan kurang setuju. Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan

sangat setuju yaitu sebanyak 130 orang dengan persentase sebesar 81%. Hasil

tanggapan responden tersebut, maka dapat diartikan bahwa sebagian besar

responden beranggapan bahwa taman hiburan di kota Bandung banyak dan

komplit untuk berbagai macam hiburan tersedia di kota Bandung. Namun

demikian, masih ada sebagian kecil responden lainnya yang beranggapan

sebaliknya, hal ini dapat diartikan bahwa responden masih merasakan kurang

lengkapnya taman hiburan yang disediakan di kota Bandung.

Selanjutnya, dijabarkan hasil tanggapan responden mengenai kota

Bandung sebagai kota yang memiliki karakteristik dengan pusat/fashion
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perbelanjaan yang baik yang diperoleh dari 160 responden yang berada di kota

Bandung dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut ini :

Tabel 4.19

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung Memiliki Karakteristik

dengan Pusat/Fasilitas Perbelanjaan

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

16%2 Tidak Setuju 2 4 2%

3 Kurang Setuju 3 21 13%

4 Setuju 4 88 55%
84%

5 Sangat Setuju 5 46 29%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat dilihat dari 160 responden yang

berada di kota Bandung, sebanyak 26 orang dengan persentase sebesar 16%

responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju dan kurang setuju.

Sedangkan sebanyak 134 orang dengan persentase sebesar 84% responden yang

menyatakan setuju dan sangat setuju. Hasil jawaban responden tersebut, maka

dapat terlihat bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa kota Bandung

merupakan kota yang memiliki karakteristik dengan pusat atau fasilitas

perbelanjaan yang baik. Namun masih ada sebagian kecil responden lainnya yang

beranggapan sebaliknya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih adanya sebagian

responden yang belum merasakan dengan adanya fasilitas perbelanjaan yang baik

yang ada di kota Bandung.

Selanjutnya pada tabel 4.20 merupakan hasil tanggapan responden

mengenai kota Bandung dengan karakteristik kota dengan lingkungan yang bersih,

dapat dilihat pada tabel 4.20 pada halaman selanjutnya.
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Tabel 4.20

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung dengan Lingkungan yang

Bersih

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

36%2 Tidak Setuju 2 5 3%

3 Kurang Setuju 3 52 32%

4 Setuju 4 86 54%
64%

5 Sangat Setuju 5 16 10%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.20 di atas, maka dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai

kota Bandung dengan karakteristik lingkungan yang bersih, menunjukkan bahwa

responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan kurang setuju

yaitu sebanyak 58 orang dengan persentase sebesar 36%. Sedangkan responden

yang menyatakan setuju dan sangat setuju yaitu sebanyak 102 orang dengan

persentase sebesar 64%. Hasil tanggapan responden di atas, terlihat bahwa

sebagian besar responden beranggapan bahwa kota Bandung merupakan kota

dengan karakteristik lingkungan yang bersih. Namun masih ada sebagian

responden lainnya yang beranggapan sebaliknya, hal ini disebabkan karena

kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya dan

juga dapat dikarenakan kurangnya pengawasan aparat pemerintah mengenai

kebersihan lingkungan di kota Bandung.

Hasil tanggapan responden selanjutnya yaitu mengenai kota Bandung

dengan karakteristik kota yang memiliki lingkungan yang aman dan tertib

diperoleh dari sebanyak 160 responden yang berada di kota Bandung dapat dilihat

pada tabel 4.21 di halaman selanjutnya.
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Tabel 4.21

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung dengan Lingkungan yang

Aman dan Tertib

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

46%2 Tidak Setuju 2 9 6%

3 Kurang Setuju 3 63 39%

4 Setuju 4 71 44%
54%

5 Sangat Setuju 5 16 10%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Hasil tanggapan responden pada tabel 4.21 di atas yaitu mengenai kota

Bandung dengan lingkungan yang aman dan tertib, dapat dilihat dari hasil

tanggapan responden dari 160 responden yang berada di kota Bandung, sebanyak

73 orang dengan persentase sebesar 46% responden menyatakan sangat tidak

setuju, tidak setuju dan kurang setuju. Sedangkan sebanyak 87 orang dengan

persentase sebesar 54% responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini

menunjukkan bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa kota Bandung

merupakan kota dengan lingkungan yang aman dan tertib. Namun masih ada

sebagian responden lainnya yang beranggapan bahwa kota bandung bukan kota

dengan lingkungan yang aman dan tertib, karena pada kenyataannya di kota

Bandung masih banyaknya tindakan kriminalitas salah satu contohnya yaitu

tindakan kriminalitas yang sering terjadi dalam angkot.

Berikutnya, hasil tanggapan responden mengenai kota Bandung dengan

karakteristik kota yang memiliki hiburan yang banyak yang diperoleh dari

sebanyak 160 responden yang berada di kota Bandung dapat dilihat pada tabel

4.22 pada halaman selanjutnya.
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Tabel 4.22

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung dengan Karakteristik

Hiburannya yang Banyak

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

16%2 Tidak Setuju 2 3 2%

3 Kurang Setuju 3 23 14%

4 Setuju 4 107 67%
84%

5 Sangat Setuju 5 27 17%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan mengenai tanggapan responden

tentang kota Bandung dengan karakteristik hiburannya yang banyak. Hasil

tanggapan tersebut diperoleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung,

sebesar 16% atau sebanyak 26 orang responden yang menyatakan sangat tidak

setuju, tidak setuju dan kurang setuju. Sedangkan sebesar 84% atau sebanyak 134

orang responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan

bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa kota Bandung merupakan

kota yang memiliki banyak hiburannya, hal ini sesuai dengan karakteristik kota

Bandung sebagai kota tempat hiburan karena kota Bandung merupakan kota

destinasi wisata yang memiliki banyak tempat hiburan yang beragam. Keragaman

tempat hiburan yang tersedia di kota Bandung dapat menarik wisatawan untuk

mengunjungi kota Bandung. Tempat hiburan yang tersedia di kota Bandung

seperti wisata alam, pusat perbelanjaan, wisata budaya seni angklung dan lain

sebagainya. Namun demikian, masih ada sebagian kecil responden lainnya yang

menyatakan bahwa masih kurangnya tempat hiburan di kota Bandung.

Berikutnya hasil tanggapan responden mengenai kota bandung dengan

karakteristik kota yang tidak pernah tidur akan dijelaskan pada tabel 4.23 berikut :



46

46

Tabel 4.23

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung dengan Karakteristik Kota

yang Tidak Pernah Tidur

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 4 2%

39%2 Tidak Setuju 2 10 6%

3 Kurang Setuju 3 49 31%

4 Setuju 4 83 52%
61%

5 Sangat Setuju 5 14 9%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Hasil tanggapan responden mengenai kota Bandung dengan karakteristik

kota yang tidak pernah tidur, hasil tersebut diperoleh dari 160 responden yang

berada di kota Bandung, responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak

setuju, dan kurang setuju yaitu sebanyak 63 orang dengan persentase sebesar 39%.

Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju yaitu sebanyak

97 orang dengan persentase sebesar 61%. Hasil tanggapan responden di atas,

terlihat bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa kota Bandung

merupakan kota dengan karakteristik tidak pernah tidur, karena di malam hari

masih terlihat gelit kehidupan di setiap sudut kota Bandung. Tempat-tempat

kuliner, café-café untuk nongkrong, atau bahkan sekedar pesisir jalanan mampu

menjadi destinasi menarik untuk menikmati malam di kota Bandung. Namun

masih ada sebagian responden lainnya yang beranggapan sebaliknya, hal ini dapat

dikarenakan hanya pada kawasan-kawasan tertentu saja yang bisa dikatakan kota

Bandung merupakan kota yang tidak pernah tidur, diantaranya seperti Asia Afrika,

Braga dan sekitarnya kini selalu hidup dan tak pernah sepi, namun untuk

kawasan-kawasan selain yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikatakan sepi.
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Hasil tanggapan responden mengenai kota Bandung dengan karakteristik

kota yang memiliki wisata alam yang menarik dapat dilihat pada tabel 4.24

berikut ini :

Tabel 4.24

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung dengan Karakteristik

Wisata Alam yang Menarik

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

8%2 Tidak Setuju 2 5 3%

3 Kurang Setuju 3 8 5%

4 Setuju 4 93 58%
92%

5 Sangat Setuju 5 54 34%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berikut pemaparan tabel 4.24 mengenai kota Bandung dengan

karakteristik kota yang memiliki wisata alam yang menarik, hasil tanggapan

responden diperoleh dari 160 orang yang berada di kota Bandung. Sebanyak 13

responden dengan persentase sebesar 8% menyatakan tidak setuju dan kurang

setuju. Sedangkan sebanyak 147 responden dengan persentase sebesar 92%

menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar

responden beranggapan bahwa kota Bandung memiliki banyak wisata alam yang

menarik sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kota

Bandung, salah satu contoh wisata alam yang berada di kota Bandung saat ini

yaitu di kawasan Dago Pakar yang memiliki pemandangan alam yang indah,

sehingga dapat menjadi tempat untuk wisatawan berlibur di kota Bandung.

Namun masih ada sebagian kecil responden lainnya yang beranggapan sebaliknya.

Berikutnya hasil tanggapan responden mengenai kota Bandung dengan ciri

budaya asli sunda yang dipertahankan dapat dilihat pada tabel 4.25 berikut :
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Tabel 4.25

Tanggapan Responden Mengenai Ciri Kota Bandung dengan Budaya Asli

Sunda yang Dipertahankan

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

9%2 Tidak Setuju 2 2 1%

3 Kurang Setuju 3 13 8%

4 Setuju 4 100 63%
91%

5 Sangat Setuju 5 45 28%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai citra kota Bandung

dengan budaya asli sunda yang dipertahankan, hasil tanggapan responden tersebut

diperoleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung, sebanyak 15 orang

dengan persentase sebesar 9% menyatakan tidak setuju dan kurang setuju.

Sedangkan sebanyak 145 orang dengan persentase sebesar 91% responden

menyatakan setuju dan sangat setuju. Hasil tanggapan responden di atas, terlihat

bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa kota Bandung merupakan

kota yang memiliki ciri dengan budaya asli sunda yang dipertahankan. Namun

masih ada sebagian kecil responden lainnya yang beranggapan sebaliknya.

Berikutnya dijelaskan hasil tanggapan responden mengenai kota Bandung,

tinggal di kota Bandung merasakan kehidupan dan budaya orang asli sunda dapat

dilihat pada tabel 4.26 di halaman selanjutnya.
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Tabel 4.26

Tanggapan Responden Mengenai Budaya Sunda Kota Bandung, Tinggal di

Kota Bandung Merasakan Kehidupan dan Budaya Asli Sunda

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

23%2 Tidak Setuju 2 7 4%

3 Kurang Setuju 3 31 19%

4 Setuju 4 81 51%
77%

5 Sangat Setuju 5 41 26%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.26 di atas mengenai budaya sunda, tinggal di kota

Bandung merasakan kehidupan dan budaya asli sunda, hasil tanggapan responden

tersebut diperoleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung, responden

yang menyatakan tidak setuju, dan kurang setuju yaitu sebanyak 39 orang dengan

persentase sebesar 23%. Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan

sangat setuju yaitu sebanyak 122 orang dengan persentase sebesar 77%. Hasil

tanggapan responden di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden

beranggapan bahwa tinggal di kota Bandung dapat merasakan kehidupan dan

budaya orang asli sunda. Namun masih ada sebagian responden lainnya yang

beranggapan sebaliknya, hal ini dapat disebabkan karena tidak semua masyarakat

kota Bandung dapat mempertahankan budaya sunda aslinya, oleh karena itu masih

ada sebagian responden lainnya yang menyatakan tidak setuju dan kurang setuju

yaitu sebanyak 39 responden di kota Bandung.

Selanjutnya menjabarkan hasil tanggapan responden mengenai suasana

kota Bandung yang indah dan sejuk sehingga dapat menjadi tempat yang

menyenangkan untuk berwisata ke kota Bandung, dapat dilihat pada tabel 4.27.
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Tabel 4.27

Tanggapan Responden Mengenai Suasana Kota Bandung Indah dan Sejuk

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

6%2 Tidak Setuju 2 2 1%

3 Kurang Setuju 3 7 4%

4 Setuju 4 94 59%
94%

5 Sangat Setuju 5 56 35%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Hasil tanggapan responden yang telah dipaparkan pada tabel 4.27 di atas

diperoleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung, sebanyak 10 orang

dengan persentase sebesar 6% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju dan

kurang setuju. Sedangkan sebanyak 150 orang dengan persentase sebesar 94%

menyatakan setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tanggapan responden

tersebut, maka dapat terlihat bahwa sebagian besar responden menunjukkan

bahwa suasana di kota Bandung indah dan sejuk. Karena kota Bandung

merupakan kota yang berada pada dataran tinggi dan dengan lebatnya pepohonan

di kota Bandung yang menjadikan suasana kota menjadi sejuk dan juga dengan

keajaiban alam di kota Bandung yang membuat kota menjadi indah sehingga

dapat mnembah daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kota Bandung. Namun

demikian, masih ada sebagian kecil responden lainnya yang beranggapan bahwa

suasana di kota Bandung tidak indah dan sejuk.

Berikutnya memaparkan hasil tanggapan responden mengenai suasana

kota Bandung yang sejuk dan membuat betah untuk tinggal berlama-lama di kota

Bandung diperoleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung dapat dilihat

pada tabel 4.28 di halaman selanjutnya.
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Tabel 4.28

Tanggapan Responden Mengenai Suasana Kota Bandung yang Sejuk

Membuat Betah Tinggal Berlama-Lama

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

13%2 Tidak Setuju 2 3 2%

3 Kurang Setuju 3 17 11%

4 Setuju 4 75 47%
87%

5 Sangat Setuju 5 65 40%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang dapat dilihat dapat tabel 4.28

di atas yang diperoleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung,

responden yang menyatakan tidak setuju dan kurang setuju sebanyak 20 orang

dengan persentase sebesar 13%. Sedangkan responden yang menyatakan setuju

dan sangat setuju yaitu sebanyak 140 orang dengan persentase sebesar 87%. Hasil

tanggapan responden di atas, maka dapat terlihat bahwa sebagian besar responden

beranggapan bahwa kota Bandung memiliki suasana kota yang sejuk sehingga

membuat betah untuk tinggal berlama-lama di kota Bandung. Namun demikian,

masih ada sebagian kecil responden lainnya yang beranggapan bahwa suasana

kota Bandung tidak sejuk, sehingga tidak membuat betah untuk berlama-lama

tinggal di kota Bandung. Hal ini dapat terjadi karena, banyaknya polusi udara di

kota Bandung yang membuat kota menjadi tidak sejuk.

Berikutnya, menjabarkan hasil tanggapan responden dari 160 responden

mengenai taman-taman kota yang tersedia bagi penduduk kota Bandung menjadi

tempat yang sangat nyaman untuk refreshing dapat dilihat pada tabel 4.29 di

halaman selanjutnya.
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Tabel 4.29

Tanggapan Responden Mengenai Taman-Taman Kota yang Tersedia

Nyaman untuk Refreshing

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

8%2 Tidak Setuju 2 - -

3 Kurang Setuju 3 13 8%

4 Setuju 4 99 62%
92%

5 Sangat Setuju 5 48 30%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai taman-taman kota yang

tersedia bagi penduduk kota Bandung menjadi tempat yang sangat nyaman untuk

refreshing, hasil tanggapan tersebut diperoleh dari 160 responden yang berada di

kota Bandung, responden yang menyatakan kurang setuju sebanyak 13 orang

dengan persentase sebesar 8%. Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan

sangat setuju sebanyak 147 orang dengan persentase sebesar 92%. Pada

pertanyaan ini tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak

setuju. Hasil tanggapan responden tersebut, menunjukkan sebagian besar

responden beranggapan bahwa taman-taman kota yang tersedia untuk penduduk

di kota Bandung sangat nyaman untuk refreshing penduduk kota Bandung

maupun wisatawan kota Bandung. Namun masih ada sebagian kecil responden

lainnya yang beranggapan bahwa taman-taman kota yang tersedia untuk

penduduk di kota Bandung kurang nyaman untuk refreshing.

Pada halaman selanjutnya, dijabarkan hasil tanggapan responden

mengenai peluang lapangan kerja, Bandung menyediakan banyak peluang bagi

investor untuk menciptakan lapangan kerja dapat dilihat pada tabel 4.30.
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Tabel 4.30

Tanggapan Responden Mengenai Banyaknya Peluang Bagi Investor untuk

Menciptakan Lapangan Kerja di Kota Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

23%2 Tidak Setuju 2 4 2%

3 Kurang Setuju 3 33 21%

4 Setuju 4 104 65%
77%

5 Sangat Setuju 5 19 12%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.30 di atas mengenai banyaknya peluang bagi investor

untuk menciptakan lapangan kerja di kota Bandung, hasil tanggapan responden

tersebut diperoleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung, sebanyak 37

orang dengan persentase sebesar 23% responden menyatakan tidak setuju dan

kurang setuju. Sedangkan sebanyak 123 orang dengan persentase sebesar 77%

responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tanggapan

responden di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa

kota Bandung menyediakan banyak peluang bagi investor untuk menciptakan

lapangan kerja, salah satu contohnya yaitu di bidang kuliner. Namun masih ada

sebagian kecil responden lainnya yang beranggapan bahwa kota Bandung tidak

menyediakan peluang bagi investor untuk menciptakan lapangan kerja di kota

Bandung.

Berikutnya, merupakan hasil tanggapan responden mengenai kota

Bandung merupakan tempat yang baik dan aman untuk melakukan usaha, hasil

tanggapan responden tersebut diperoleh dari 160 responden yang berada di kota

Bandung, hasil tanggapan responden dapat dilihat pada tabel 4.34.
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Tabel 4.31

Tanggapan Responden Mengenai Bandung Tempat yang Baik dan Aman

untuk Melakukan Usaha

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

19%2 Tidak Setuju 2 - -

3 Kurang Setuju 3 29 18%

4 Setuju 4 110 69%
81%

5 Sangat Setuju 5 20 12%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.31 di atas merupakan hasil tanggapan responden yang

diperoleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung, responden yang

menyatakan sangat tidak setuju dan kurang setuju sebanyak 30 orang dengan

persentase sebesar 19%. Sedangkan responden yang menyatakan setuju dan

sangat setuju sebanyak 130 orang dengan persentase sebesar 81%. Berdasarkan

hasil tanggapan responden di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden

beranggapan bahwa Bandung merupakan tempat yang baik dan aman untuk

melakukan usaha. Namun masih ada sebagian responden lainnya yang

beranggapan bahwa kota Bandung kurang aman untuk dijadikan sebagai tempat

usaha.

Selanjutnya pada tabel 4.32 menjabarkan hasil tanggapan responden

mengenai ketersediaan jaringan transportasi yang memadai di kota Bandung.
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Tabel 4.32

Tanggapan Responden Mengenai Tersedianya Jaringan Transportasi di

Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

25%2 Tidak Setuju 2 5 3%

3 Kurang Setuju 3 35 22%

4 Setuju 4 93 58%
75%

5 Sangat Setuju 5 27 20%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Hasil tanggapan responden pada tabel 4.32 di atas diperoleh dari 160

responden yang berada di kota Bandung, hasil tanggapan responden

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan tidak setuju dan kurang setuju

sebanyak 40 orang dengan persentase sebesar 25%. Sedangkan responden yang

menyatakan setuju dan sangat setuju sebanyak 120 orang dengan persentase

sebesar 75%. Berdasarkan hasil tanggapan responden di atas, terlihat bahwa

sebagian besar responden beranggapan bahwa tersedianya jaringan transportasi di

kota Bandung dapat memenuhi kebutuhan penduduk maupun wisatawan kota

Bandung. Namun masih ada sebagian responden lainnya yang beranggapan bahwa

masih kurangnya jaringan transportasi di kota Bandung, salah satu contohnya

seperti di kawasan wisata Dago pakar. Di kawasan wisata dago pakar sulitnya

jaringan transportasi untuk menjangkau atau akses ke kawasan tersebut.

Berikutnya, hasil tanggapan responden mengenai jalanan di Bandung

terawat dengan baik yang diperoleh dari 160 responden yang berada di kota

Bandung dapat dilihat pada tabel 4.33 berikut ini :
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Tabel 4.33

Tanggapan Responden Mengenai Jalanan di Bandung Terawat dengan Baik

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

41%2 Tidak Setuju 2 8 5%

3 Kurang Setuju 3 57 36%

4 Setuju 4 83 52%
59%

5 Sangat Setuju 5 12 7%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden pada tabel 4.33 di atas merupakan

tanggapan responden mengenai jalanan yang ada di kota Bandung terawat dengan

baik yang diperoleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung, sebanyak

65 orang dengan persentase sebesar 41 % responden menyatakan tidak setuju dan

kurang setuju. Sedangkan 95 orang dengan persentase sebesar 59% responden

menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden

beranggapan bahwa jalanan yang ada di kota Bandung terawat dengan baik.

Namun dapat dilihat dari hasil tanggapan responden di atas, terlihat bahwa masih

ada sebagian responden lainnya yang beranggapan bahwa jalanan yang ada di kota

bandung masih kurang terawat dengan baik.

Hasil tanggapan responden mengenai kota Bandung merupakan kota yang

baik dan nyaman untuk tempat tinggal dapat dilihat pada tabel 4.34 berikut :
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Tabel 4.34

Tanggapan Responden Mengenai Bandung Merupakan Kota yang Baik dan

Nyaman untuk Tempat Tinggal

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

15%2 Tidak Setuju 2 4 2%

3 Kurang Setuju 3 20 13%

4 Setuju 4 100 63%
85%

5 Sangat Setuju 5 36 22%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.36 di atas memaparkan mengenai kota Bandung merupakan kota yang

baik dan nyaman untuk tempat tinggal, hasil tanggapan responden dapat diketahui

dari 160 responden yang berada di kota Bandung, sebanyak 24 orang dengan

persentase sebesar 15% responden menyatakan tidak setuju dan kurang setuju.

Sedangkan 136 orang dengan persentase sebesar 85% menyatakan setuju dan

sangat setuju. Berdasarkan hasil tanggapan responden di atas, terlihat bahwa

sebagian besar responden beranggapan bahwa kota Bandung merupakan kota

yang baik dan nyaman untuk tempat tinggal. Namun masih ada sebagian

responden yang beranggapan bahwa kota Bandung kurang nyaman untuk

dijadikan tempat tinggal.

Berikut tabel 4.35 memaparkan mengenai Bandung merupakan kota yang

cocok dan baik untuk saling berinteraksi.
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Tabel 4.35

Tanggapan Responden Mengenai Bandung Merupakan Kota yang Cocok

dan Baik untuk Saling Berinteraksi

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

9%2 Tidak Setuju 2 2 1%

3 Kurang Setuju 3 13 8%

4 Setuju 4 111 70%
91%

5 Sangat Setuju 5 34 21%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil tanggapan responden dari 160 responden

yang berada di kota Bandung, sebanyak 15 orang dengan persentase sebesar 9%

menyatakan tidak setuju dan kurang setuju. Sedangkan sebanyak 145 orang

dengan persentase sebesar 91% menyatakan setuju dan sangat setuju. Hasil

tanggapan responden di atas, terlihat bahwa 91% responden cenderung

beranggapan bahwa kota Bandung merupakan kota yang cocok dan baik

digunakan sebagai tempat untuk saling berinteraksi sosial. Namun sebesar 9%

responden yang beranggapan bahwa kota Bandung kurang tepat untuk dijadikan

sebagai kota yang cocok dan baik digunakan untuk saling berinteraksi sosial.

Selanjutnya, tabel 4.36 menjabarkan mengenai kota Bandung sebagai kota

yang menyenangkan untuk dikunjungi oleh teman dan keluarga.
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Tabel 4.36

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung merupakan Kota yang

Menyenangkan untuk Dikunjungi oleh Teman dan Keluarga

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

5%2 Tidak Setuju 2 - -

3 Kurang Setuju 3 8 5%

4 Setuju 4 101 63%
95%

5 Sangat Setuju 5 51 32%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai kota Bandung merupakan kota

yang menyenangkan untuk dikunjungi oleh teman dan keluarga, sebanyak 8 orang

dengan persentase sebesar 5% menyatakan kurang setuju. Sedangkan sebanyak

152 orang dengan persentase sebesar 95% menyatakan setuju dan sangat setuju.

Pada pertanyaan ini tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan

tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden beranggapan

bahwa kota Bandung merupakan kota yang tepat untuk dikunjungi bersama teman

dan keluarga, karena dengan suasana kota bandung yang sejuk dan banyaknya

destinasi wisata alam yang indah dapat menjadi tempat untuk berkumpul bersama

teman dan keluarga.

Berikut pada tabel 4.37 merupakan tabel hasil tanggapan responden

mengenai kota Bandung banyak menampilkan pertunjukan-pertunjukan seni dapat

dilihat pada halaman selanjutnya.
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Tabel 4.37

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung Banyak Menampilkan

pertunjukan-pertunjukan Seni

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

26%2 Tidak Setuju 2 7 4%

3 Kurang Setuju 3 35 22%

4 Setuju 4 84 53%
74%

5 Sangat Setuju 5 34 21%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden di atas diperoleh dari 160

responden yang berada di kota Bandung, sebanyak 42 responden dengan

persentase sebesar 26% yang menyatakan tidak setuju dan kurang setuju.

Sedangkan sebanyak 118 responden dengan persentase sebesar 74% yang

menyatakan setuju dan sangat setuju. Hasil tanggapan responden tersebut, maka

dapat terlihat bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa kota Bandung

banyak menampilkan-menampilkan pertunjukan seni. Namun jika dilihat dari

hasil tanggapan responden yang menyatakan tidak setuju dan kurang setuju juga

cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian responden lainnya

yang beranggapan bahwa masih kurangnya pertunjukan-pertunjukan seni yang

ditampilkan di kota Bandung. Oleh karena itu, pemerintah kota Bandung agar

lebih menambah lagi program-program mengenai pertunjukan seni selain untuk

menarik minat wisatawan juga untuk meningkatkan citra kota Bandung.

Pada tabel 4.38 berikutnya, merupakan hasil tanggapan responden

mengenai kota Bandung sebagai kota dengan penampilan yang modern yang

diperoleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung.
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Tabel 4.38

Tanggapan Responden Mengenai Bandung Kota Berpenampilan Modern

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

28%2 Tidak Setuju 2 5 3%

3 Kurang Setuju 3 39 24%

4 Setuju 4 88 55%
72%

5 Sangat Setuju 5 27 17%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Hasil tanggapan responden pada tabel 4.38 mengenai tanggapan responden

tentang kota Bandung sebagai kota dengan penampilan yang modern, sebanyak 45

orang dengan persentase sebesar 28% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju

dan kurang setuju. Sedangkan sebanyak 115 orang dengan persentase sebesar

72% menyatakan setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tanggapan responden

tersebut, maka dapat terlihat bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa

kota Bandung merupakan kota yang memiliki tampilan yang modern. Namun

masih ada sebagian responden lainnya yang beranggapan sebaliknya. Hal ini

dapat dikarenakan bahwa penduduk yang berada di kota Bandung beragam dari

berbagai luar kota, maka dari itu setiap orang memiliki selera penampilan yang

berbeda-beda dan juga jika dilihat dari bangunan-bangunan di kota Bandung,

masih banyaknya bangunan-bangunan yang belum tertata rapih karena padatnya

jumlah penduduk di kota Bandung.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dijelaskan sebelumnya,

berikutnya dilakukan rekapitulasi jawaban mengenai variabel citra kota. Berikut

hasil rekapitulasi jawaban keseluruhan yang menunjukkan total jawaban

responden dan rata-rata hasil jawaban.
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Tabel 4.39

Rekapitulasi Data Jawaban Responden pada Variabel Citra Kota

No
Derajat Jawaban

Total Mean Kriteria Jawaban
1 2 3 4 5

1 1 5 31 86 37 160 3,96 Baik

2 2 3 13 100 42 160 4,11 Baik

3 1 7 17 87 48 160 4,09 Baik

4 - 5 17 84 54 160 4,17 Baik

5 1 3 18 86 52 160 4,16 Baik

6 3 5 22 87 43 160 4,01 Baik

7 1 4 21 88 46 160 4,09 Baik

8 1 5 52 86 16 160 3,69 Baik

9 1 9 63 71 16 160 3,57 Baik

10 - 3 23 107 27 160 3,99 Baik

11 4 10 49 83 14 160 3,58 Baik

12 - 5 8 93 54 160 4,22 Sangat Baik

13 - 2 13 100 45 160 4,17 Baik

14 - 7 31 81 41 160 3,97 Baik

15 1 2 7 94 56 160 4,26 Sangat Baik

16 - 3 17 75 65 160 4,26 Sangat Baik

17 - - 13 99 48 160 4,22 Sangat Baik

18 - 4 33 104 19 160 3,86 Baik

19 1 - 29 110 20 160 3,92 Baik

20 - 5 35 93 27 160 3,89 Baik

21 - 8 57 83 12 160 3,62 Baik

22 4 20 100 36 160 4,05 Baik

23 2 13 111 34 160 4,11 Baik

24 8 101 51 160 4,27 Sangat Baik

25 7 35 84 34 160 3,91 Baik
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26 1 5 39 88 27 160 3,84 Baik

Grand Mean 3,99 Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.39 di atas menunjukkan hasil rekapitulasi data

mengenai variabel citra kota dari hasil rekapitulasi tersebut diperoleh rata-rata

jawaban responden pada variabel citra kota. Rata-rata terbesar terdapat pada

pernyataan nomor 24 dengan pernyataan kota Bandung merupakan kota yang

menyenangkan untuk dikunjungi oleh teman dan keluarga dengan total rata-rata

sebesar 4,27. Selanjutnya, hasil dari rata-rata keseluruhan (grand mean)

diinterpretasikan ke dalam garis kontinum pada gambar 4.2 untuk menunjukkan

posisi interval pada variabel identitas kota.

Gambar 4.2

Garis Kontinum Variabel Citra Kota

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi data jawaban responden di atas

tanggapan responden mengenai citra kota Bandung yang terdiri dari 26 item

pertanyaan. Maka dapat dilihat pada gambar 4.2 di atas menunjukkan rata-rata

jawaban responden sebesar 3,99 yang artinya bahwa kota Bandung memiliki citra

kota yang baik di mata responden.
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4.1.2.3 Variabel Bauran Pemasaran

Hasil tanggapan responden dari 160 responden mengenai Bauran

Pemasaran yang terdiri dari 8 pertanyaan. Berikut ini merupakan hasil pengukuran

mengenai bauran pemasaran di kota Bandung tentang kota Bandung banyak

menawarkan berbagai keindahan alam dan taman-taman yang dikelola oleh

pemerintah dapat dilihat pada tabel 4.40 di halaman selanjutnya.

Tabel 4.40

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung Banyak Menawarkan

Berbagai Keindahan Alam dan Taman-taman yang Menarik yang Dikelola

Oleh Pemerintah

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

11%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 16 10%

4 Setuju 4 105 66%
89%

5 Sangat Setuju 5 38 24%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.40 di atas merupakan tanggapan responden mengenai

kota Bandung banyak menawarkan berbagai macam keindahan alam dan taman-

taman kota yang menarik yang dikelola oleh pemerintah kota Bandung, sebanyak

17 responden dengan persentase sebesar 11% menyatakan tidak setuju dan kurang

setuju. Sedangkan sebanyak 143 responden dengan persentase sebesar 89%

menyatakan setuju dan sangat setuju. Hasil tanggapan responden tersebut, maka

dapat terlihat bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa kota Bandung

banyak menawarkan berbagai macam keindahan alam dan taman kota yang

menarik. Namun masih ada sebagian kecil responden yang menyatakan

sebaliknya. Hal ini dapat dikarenakan bahwa taman-taman kota yang disediakan
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oleh pemerintah kota Bandung kurang menarik akibat kurangnya perhatian dari

pemerintah kota Bandung dalam memelihara atau mengelola taman dengan baik.

Selanjutnya, tabel 4.41 mengenai hasil tanggapan responden yang

diperoleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung, yaitu mengenai kota

Bandung banyak menawarkan berbagai kegiatan seni dan budaya khas yang

menarik untuk dikunjungi yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat.

Tabel 4.41

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung Banyak Menawarkan

Berbagai Kegiatan Seni dan Budaya Khas yang Dikelola Oleh Pemerintah

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

22%2 Tidak Setuju 2 3 2%

3 Kurang Setuju 3 32 20%

4 Setuju 4 98 61%
78%

5 Sangat Setuju 5 27 17%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden pada tabel 4.41 yang diperoleh

dari 160 responden yang berada di kota Bandung, sebanyak 35 responden dengan

persentase sebesar 22% menyatakan tidak setuju dan kurang setuju. Sedangkan

sebanyak 125 responden dengan persentase sebesar 78% menyatakan setuju dan

sangat setuju. Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut, maka terlihat

sebagian besar responden beranggapan bahwa kota Bandung banyak menawarkan

berbagai kegiatan seni dan budaya khas kota Bandung yang menarik untuk

dikunjungi yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat kota Bandung. Namun

masih ada sebagian kecil responden yang beranggapan bahwa masih kurangnya

kegiatan seni yang ditawarkan oleh kota Bandung. Oleh karena itu, pemerintah

kota Bandung sebaiknya menambahkan program terkait dengan kegiatan seni dan

budaya khas kota Bandung agar dapat menarik minat wisatawan untuk

mengunjungi kota Bandung.
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Selanjutnya, diperoleh hasil tanggapan responden dari 160 responden yang

berada di kota Bandung yaitu mengenai pemerintah kota Bandung banyak

menawarkan berbagai macam gagasan kreatif dapat dilihat pada tabel 4.42 di

halaman selanjutnya.

Tabel 4.42

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung Banyak Menawarkan

Berbagai Gagasan Kreatif

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

21%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 32 20%

4 Setuju 4 110 69%
89%

5 Sangat Setuju 5 17 10%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Hasil tanggapan responden pada tabel 4.42 di atas diperoleh dari 160

responden yang berada di kota Bandung, sebanyak 33 orang dengan persentase

sebesar 21% menyatakan tidak setuju dan kurang setuju. Sedangkan sebanyak 127

responden dengan persentase sebesar 89% menyatakan setuju dan sangat setuju.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut, maka terlihat bahwa sebagian

besar responden beranggapan bahwa pemerintah kota Bandung banyak

menawarkan gagasan kreatif. Namun demikian, masih ada sebagian responden

lainnya yang menyatakan tidak setuju dan kurang setuju yang artinya bahwa

masih ada sebagian responden yang beranggapan bahwa pemerintah kota

Bandung kurang menawarkan gagasan kreatif.

Berikut pada tabel 4.43 merupakan hasil tanggapan responden masyarakat

kota Bandung mengenai pemerintah kota Bandung yang selalu melakukan iklan

atau promosi untuk setiap kegiatan yang dilakukannya di kota Bandung, hasil

tanggapan responden tersebut diperoleh dari 160 responden yang berada di kota
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Bandung, untuk melihat hasil tanggapan responden tersebut dapat dilihat pada

tabel di halaman selanjutnya.

Tabel 4.43

Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah Melakukan Iklan/Promosi

untuk Setiap Kegiatan

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

31%2 Tidak Setuju 2 4 2%

3 Kurang Setuju 3 44 28%

4 Setuju 4 99 62%
69%

5 Sangat Setuju 5 12 7%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pemerintah dalam

melakukan iklan atau promosi, hanya 49 orang dengan persentase sebesar 31%

yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju dan kurang setuju. Sedangkan

sebanyak 111 orang dengan persentase sebesar 69% diantaranya menyatakan

setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden

menyatakan bahwa pemerintah kota Bandung selalu melakukan iklan atau

promosi untuk setiap kegiatan yang dilakukannya. Namun demikian masih ada

sebagian responden lainnya yang beranggapan bahwa masih kurangnya iklan atau

promosi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung. Oleh sebab itu,

pemerintah kota Bandung sebaiknya meningkatkan kegiatan iklan atau promosi

untuk setiap kegiatan yang dilakukan di kota Bandung guna untuk meningkatkan

citra kota Bandung dan juga dapat menarik minat wisatawan untuk berwisata ke

kota Bandung.

Hasil tanggapan responden mengenai kesesuaian pengorbanan (uang,

tenaga dan pikiran) masyarakat atau wisatawan sebanding dengan keindahan dan



68

68

pengalaman yang dirasakan dapat dilihat pada tabel 4.44 pada halaman

selanjutnya.

Tabel 4.44

Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Pengorbanan

Masyarakat/Wisatawan dengan Keindahan dan Pengalaman yang Dirasakan

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

20%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 30 18%

4 Setuju 4 110 69%
80%

5 Sangat Setuju 5 18 11%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Hasil tanggapan responden pada tabel 4.44 mengenai kesesuaian

pengorbanan (uang, tenaga, pikiran) masyarakat atau wisatawan dengan

keindahan dan pengalaman yang dirasakan, sebanyak 32 orang dengan persentase

sebesar 20% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju dan kurang setuju.

Sedangkan sebanyak 128 orang dengan persentase sebesar 80% menyatakan

setuju dan sangat setuju. Hasil tanggapan responden tersebut, maka diketahui

bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa pengorbanan yang

dikeluarkan oleh masyarakat atau wisatawan kota Bandung sesuai atau sebanding

dengan keindahan dan pengalaman yang mereka rasakan. Namun masih ada

responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju dan kurang setuju

yaitu sebesar 20%, hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian responden

yang beranggapan kurang setuju, artinya bahwa pengorbanan yang dikeluarkan

oleh masyarakat/wisatawan tidak sesuai dengan harapan yang dirasakan.

Selanjutnya akan menjabarkan hasil tanggapan responden mengenai

tersedianya wadah sosialisasi yang terkait dengan pencitraan kota Bandung dapat

dilihat pada tabel 4.45 berikut ini :
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Tabel 4.45

Tanggapan Responden Mengenai Tersedianya Wadah Sosialisasi Terkait

Pencitraan Kota Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

19%2 Tidak Setuju 2 5 3%

3 Kurang Setuju 3 26 16%

4 Setuju 4 107 67%
81%

5 Sangat Setuju 5 22 14%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.45 di atas dapa diketahui dari 160 responden yang

berada di kota Bandung, sebanyak 31 orang dengan persentase sebesar 19%

menyatakan tidak setuju dan kurang setuju. Sedangkan sebanyak 129 orang

dengan persentase sebesar 81% menyatakan setuju dan sangat setuju. Dari hasil

tanggapan responden tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar responden

beranggapan bahwa pemerintah kota Bandung menyediakan wadah sosialisasi

terkait dengan pencitraan kota Bandung baik offline maupun online, contohnya

seperti terdapatnya website dan dinas yang dimiliki pemerintah kota Bandung

untuk guna untuk menangani terkait dengan pencitraan kota Bandung. Namun

masih ada sebagian responden lainnya yang menganggap bahwa tidak adanya

wadah untuk bersosialisasi terkait dengan pencitraan kota Bandung, hal ini dapat

dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya wadah untuk

menyosialisasikan setiap kebijakan pemerintah terkait dengan pencitraan kota

Bandung.

Berikut ini hasil tanggapan responden mengenai pemerintah kota Bandung

yang selalu melakukan event baik lokal, nasional maupun internasional untuk

memperkenalkan atau menyosialisasikan identitas dan pencitraan kota Bandung

dapat dilihat pada tabel 4.46.
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Tabel 4.46

Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah Kota Bandung Selalu

Melakukan Event untuk Menyosialisasikan Identitas dan Pencitraan Kota

Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

19%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 28 17%

4 Setuju 4 107 67%
81%

5 Sangat Setuju 5 23 14%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Hasil tanggapan responden pada tabel 4.46 di atas yang diperoleh dari 160

responden yang berada di kota Bandung, sebanyak 30 orang dengan persentase

sebesar 19% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju dan kurang setuju.

Sedangkan sebanyak 130 dengan persentase sebesar 81% menyatakan setuju dan

sangat setuju. Hasil tanggapan responden tersebut dapat diketahui bahwa sebagian

besar responden beranggapan bahwa pemerintah kota Bandung selalu melakukan

event untuk memperkenalkan identitas dan pencitraan kota Bandung. Namun

masih ada sebagian responden lainnya yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak

setuju dan kurang setuju yaitu sebesar 19%. Hal ini dapat dikatakan bahwa

pemerintah kota Bandung jarang melakukan event baik lokal, nasional maupun

internasional untuk memperkenalkan identitas dan pencitraan kota Bandung.

Selanjutnya tabel 4.47 memaparkan hasil tanggapan responden mengenai

tersedianya website untuk menyosialisasikan kebijakan dan aktivitas yang

dilakukan di kota Bandung yang diperoleh dari 160 responden yang berada di kota

Bandung dapat dilihat pada halaman selanjutnya.
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Tabel 4.47

Tanggapan Responden Mengenai Tersedianya Website untuk

Menyosialisasikan Kebijakan dan Aktivitas

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 - -

24%2 Tidak Setuju 2 3 2%

3 Kurang Setuju 3 35 22%

4 Setuju 4 97 61%
76%

5 Sangat Setuju 5 25 15%

Total 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.47 di atas mengenai tersedianya website kota

Bandung untuk menyosialisasikan kebijakan dan aktivitas yang dilakukan di kota

Bandung yang dikelola secara profesional oleh pemerintah kota Bandung, hasil

tanggapan tersebut di peroleh dari 160 responden yang berada di kota Bandung,

sebanyak 38 orang dengan persentase sebesar 24% menyatakan tidak setuju dan

kurang setuju. Sedangkan sebanyak 122 orang dengan persentase sebesar 76%

menyatakan setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tanggapan responden

tersebut, maka terlihat bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa

tersedianya website sebagai sarana untuk menyosialisasikan kebijakan dan

aktivitas di kota Bandung. Namun masih ada sebagian responden lainnya yang

menganggap bahwa tidak adanya sarana website, hal ini dapat dikarenakan

ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya website yang disediakan oleh

pemerintah kota Bandung.

Selanjutnya, setelah dijabarkan mengenai hasil analisis deskriptif dari

setiap pertanyaan, maka akan dilakukan rekapitulasi jawaban responden mengenai

variabel bauran pemasaran. Berikut adalah hasil rekapitulasi keseluruhan jawaban

yang menunjukkan total jawaban responden dan rata-rata hasil jawaban serta

kriteria jawaban :
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Tabel 4.48

Rekapitulasi Data Jawaban Responden pada Variabel Bauran Pemasaran

No
Derajat Jawaban

Total Mean Kriteria Jawaban
1 2 3 4 5

1 - 1 16 105 38 160 4,12 Baik

2 - 3 32 98 27 160 3,93 Baik

3 - 1 32 110 17 160 3,89 Baik

4 1 4 44 99 12 160 3,73 Baik

5 1 1 30 110 18 160 3,89 Baik

6 - 5 26 107 22 160 3,91 Baik

7 1 1 28 107 23 160 3,94 Baik

8 - 3 35 97 25 160 3,90 Baik

Grand Mean 3,91 Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.67 di atas menunjukkan hasil rekapitulasi data pada variabel

bauran pemasaran dan dari hasil rekapitulasi tersebut diperoleh hasil rata-rata

jawaban responden mengenai bauran pemasaran sebesar 3,94. Selanjutnya, hasil

dari rata-rata tersebut digunakan untuk menunjukkan posisi interval variabel

bauran pemasaran, maka hasil tersebut dapat digambarkan pada garis kontinum

berikut :

Gambar 4.3

Garis Kontinum Variabel Bauran Pemasaran

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018



73

73

Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi data jawaban responden di atas

tanggapan mengenai bauran pemasaran yang terdiri dari 8 item pertanyaan. Maka

dapat dilihat pada gambar 4.3 yang menunjukkan rata-rata jawaban responden

yaitu sebesar 3,91 yang artinya bahwa bauran pemasaran di kota Bandung berada

pada kategori baik. Maka dapat dilihat pada gambar 4.3 di atas menunjukkan rata-

rata jawaban responden sebesar 3,91 yang artinya bahwa bauran pemasaran yang

dilakukan oleh pemerintah kota Bandung sudah baik.

4.1.2.4 Variabel Kelembagaan

Hasil tanggapan responden mengenai Kota Bandung memiliki dinas atau

bidang yang khusus menangani identitas dan pencitraan (branding) Kota Bandung

dapat dilihat pada Tabel 4.49 berikut ini :

Tabel 4.49

Tanggapan Responden Mengenai Kota Bandung Memiliki Dinas atau Bidang

yang Khusus Menangani Identitas dan Pencitraan (Branding) Kota Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

21%2 Tidak Setuju 2 5 3%

3 Kurang Setuju 3 28 18%

4 Setuju 4 106 66%
79%

5 Sangat Setuju 5 21 13%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.49, maka dapat dilihat hasil jawaban dari 160

responden penelitian. Sebanyak 33 orang dengan persentase sebesar 21%
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menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan kurang setuju. Sedangkan,

sebanyak 127 orang dengan persentase sebesar 79% menyatakan setuju dan sangat

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden beranggapan Kota

Bandung sudah memiliki dinas atau bidang khusus yang menangani identitas dan

pencitraan (branding) untuk Kota Bandung. Meskipun, ada sebagian kecil

responden lainnya yang beranggapan jika Kota Bandung belum memiliki dinas

atau bidang khusus yang menangani identitas dan pencitraan (branding) untuk

Kota Bandung. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai dinas

atau bidang khusus yang menangani identitas dan pencitraan (branding) Kota

Bandung. Sehingga, masih ada masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut.

Maka, pemerintah Kota Bandung perlu mengadakan sosialisasi lebih lanjut.

Berikutnya, yaitu hasil tanggapan responden mengenai peran yang baik dari

dinas pariwisata dalam menyosialisasikan semua kebijakan terkait pengembangan

identitas dan pencitraan (branding) Kota Bandung.

Tabel 4.50

Tanggapan Responden Mengenai Peran yang Baik dari Dinas Pariwisata

dalamMenyosialisasikan Semua Kebijakan Terkait Pengembangan Identitas

dan Pencitraan (Branding) Kota Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

16%2 Tidak Setuju 2 4 3%

3 Kurang Setuju 3 21 13%

4 Setuju 4 116 73%
85%

5 Sangat Setuju 5 19 12%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018
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Mengacu pada Tabel 4.50, dapat dilihat hasil jawaban dari 160 responden

yang ada di Kota Bandung, dimana sebanyak 25 orang dengan persentase sebesar

16% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan kurang setuju. Sedangkan,

sebanyak 135 orang responden dengan persentase sebesar 85% menyatakan setuju

dan sangat setuju. Sehingga, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden pada

penelitian ini beranggapan bahwa Dinas Pariwisata sudah memiliki peran yang

baik dalam menyosialisasikan semua kebijakan terkait pengembangan identitas

dan pencitraan (branding) Kota Bandung. Namun, ada sebagian kecil responden

yang beranggapan jika peran dari Dinas Pariwisata dalam menyosialisasikan

semua kebijakan terkait pengembangan identitas dan pencitraan (branding) Kota

Bandung masih dinilai belum baik. Hal tersebut dapat terjadi karena para

responden yang menjawab negatif merasa jika kontribusi dari Dinas Pariwisata

dinilai masih rendah.

Selanjutnya adalah hasil tanggapan responden mengenai Dinas Pemerintah

Kota yang bekerja sangat mendukung terciptanya citra Kota Bandung yang baik.

Dari hasil pengumpulan data, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.51

Tanggapan Responden Mengenai Dinas Pemerintah Kota yang Bekerja

Sangat Mendukung Terciptanya Citra Kota Bandung yang Baik

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

15%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 21 13%

4 Setuju 4 114 71%
85%

5 Sangat Setuju 5 23 14%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018
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Berdasarkan Tabel 4.51 di atas yang menjabarkan hasil tanggapan dari 160

responden yang berada di Kota Bandung. Maka, dapat dilihat sebanyak 23 orang

dengan persentase sebesar 15% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan

kurang setuju. Sedangkan, sebanyak 137 orang dengan persentase sebesar 85%

menyatakan setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar responden beranggapan jika dinas-dinas

pemerinta kota sudah bekerja untuk mendukung terciptanya citra Kota Bandung

yang baik. Meskipun, masih terdapat sebagian kecil dari responden yang

beranggapan sebaliknya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih adanya dinas-

dinas pemerintah yang dirasa kurang dalam bekerja untuk mendukung terciptanya

citra Kota Bandung yang baik.

Selanjutnya, setelah dijabarkan mengenai hasil analisis deskriptif dari setiap

pertanyaan, maka akan dilakukan rekapitulasi jawaban mengenai variabel

Kelembagaan di Kota Bandung. Berikut adalah hasil rekapitulasi keseluruhan

jawaban yang menunjukkan total jawab responden dan rata-rata hasil jawaban

serta kriteria jawaban :

Tabel 4.52

Rekapitulasi Data Jawaban Responden pada Variabel Kelembagaan

No.
Derajat Jawaban

Total Mean
Kriteria

Jawaban1 2 3 4 5

1 0 5 28 106 21 160 3,89 Baik

2 0 4 21 116 19 160 3,94 Baik

3 1 1 21 114 23 160 3,98 Baik

Grand Mean 3,94 Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.52 di atas menunjukkan hasil rekapitulasi data dan dari hasil

rekapitulasi tersebut diperoleh hasil rata-rata jawaban responden mengenai
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Sangat
Buruk Buruk Sedang Baik

Sangat
Baik

3,94

Kelembagaan di Kota Bandung dengan hasil sebesar 3,99. Selanjutnya, hasil dari

rata-rata tersebut digunakan untuk menunjukkan posisi interval variabel

Kelembagaan di Kota Bandung, maka hasil tersebut dapat digambarkan pada garis

kontinum berikut ini :

1 1,8 2,6 3,4 4,2 5

Gambar 4.4

Garis Kontinum Variabel Kelembagaan

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi data jawaban responden di atas

tanggapan mengenai Kelembagaan di Kota Bandung yang terdiri dari 3 item

pertanyaan. Maka, dapat dilihat pada Gambar 4.4 yang menunjukkan rata-rata

jawaban responden sebesar 3,94 yang artinya bahwa kelembagaan di Kota

Bandung berada pada kategori baik atau dengan kata lain kelembagaan di Kota

Bandung memiliki peran yang baik dalam mendukung Citra Kota Bandung.
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4.1.2.5 Variabel Komitmen Masyarakat

Selanjutnya akan dijabarkan hasil tanggapan responden mengenai variabel

komitmen masyarakat yang terdiri dari 6 item pertanyaan. Berikut pada tabel 4.53

merupakan hasil tanggapan responden mengenai kebanggaan menjadi bagian di

Kota Bandung, hasil jawaban responden tersebut diperoleh dari 160 responden

yang ada di Kota Bandung dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

Tabel 4.53

Tanggapan Responden Mengenai Kebanggaan Menjadi Bagian di Kota

Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

13%2 Tidak Setuju 2 3 2%

3 Kurang Setuju 3 18 11%

4 Setuju 4 99 62%
87%

5 Sangat Setuju 5 40 25%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2108

Berdasarkan Tabel 4.53 di atas, dapat dilihat hasil tanggapan dari 160

responden yang ada di Kota Bandung mengenai kebanggaan menjadi bagian di

Kota Bandung. Sebanyak 21 orang dengan persentase sebesar 13% menyatakan

sangat tidak setuju dan tidak setuju. Sedangkan, sebanyak 139 orang dengan

persentase sebesar 87% menyatakan kurang setuju, setuju dan sangat setuju.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diartikan bahwa sebagian besar responden

merasa bangga menjadi bagian dari Kota Bandung. Namun, masih terdapat

sebagian kecil responden yang merasa tidak bangga menjadi bagian dari Kota

Bandung. Hal ini bisa terjadi dikarenakan responden tersebut merasa Kota

Bandung belum mampu memenuhi kriteria kota yang mereka inginkan.
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Berikutnya adalah hasil tanggapan responden mengenai kepercayaan dan

komitmen dalam mendukung program Wali Kota Bandung. Hasil tanggapan

responden tersebut diperoleh dari 160 responden yang berada di Kota Bandung,

hasil dari tanggapan responden tersebut dapat dilihat pada tabel 4.54 di halaman

selanjutnya.

Tabel 4.54

Tanggapan Responden Mengenai Kepercayaan dan Komitmen dalam

Mendukung Program Wali Kota Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

11%2 Tidak Setuju 2 3 2%

3 Kurang Setuju 3 14 9%

4 Setuju 4 98 61%
89%

5 Sangat Setuju 5 45 28%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.54 di atas, maka dapat dilihat hasil jawaban responden

mengenai kepercayaan dan komitmen dalam mendukung program Wali Kota

Bandung. Sebanyak 17 orang dengan persentase sebesar 11% menjawab sangat

tidak setuju, tidak setuju, dan kurang setuju. Sedangkan, sebanyak 143 orang

dengan persentase sebesar 89% menyatakan setuju dan sangat setuju. Sehingga,

dapat di ambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden percaya dan

berkomitmen untuk selalu mendukung program Wali Kota Bandung. Meskipun,

ada sebagian kecil responden yang belum percaya dan belum berkomitmen dalam

mendukung program Wali Kota Bandung. Hal ini dapat terjadi apabila program

Wali Kota Bandung tersebut tidak sesuai dengan keinginan dari responden.

Selanjutnya yaitu hasil jawaban dari 160 responden yang berada di Kota

Bandung mengenai citra Kota Bandung sebagai kota kreatif cocok dengan yang
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dijanjikan pihak eksternal dan berdampak positif pada pencapaian tujuan. Hasil

tanggapan responden tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.55 pada halaman

selanjutnya.

Tabel 4.55

Tanggapan Responden Mengenai Citra Kota Bandung Sebagai Kota Kreatif

Cocok dengan yang Dijanjikan Pihak Eksternal dan Berdampak Positif pada

Pencapaian Tujuan

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

13%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 19 12%

4 Setuju 4 104 65%
88%

5 Sangat Setuju 5 36 23%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.55 di atas menjabarkan hasil tanggapan dari 160 responden

mengenai citra Kota Bandung sebagai kota kreatif cocok dengan yang dijanjikan

pihak eksternal dan berdampak positif pada pencapaian tujuan. Sebanyak 20

orang dengan persentase sebesar 13% menyatakan sangat tidak setuju dan tidak

setuju. Sedangkan, sebanyak 140 orang dengan persentase sebesar 88%

menyatakan kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil

jawaban tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden

menganggap citra Kota Bandung sebagai kota kreatif dinilai sudah cocok dengan

yang dijanjikan pihak eksternal dan memiliki dampak positif pada pencapaian

tujuan. Meskipun, masih ada sebagian kecil responden yang beranggapan bahwa

citra Kota Bandung sebagai kota kreatif dinilai belum cocok dengan yang

dijanjikan pihak eksternal dan tidak memiliki dampak positif pada pencapaian

tersebut. Hal ini dapat terjadi jika responden tersebut menganggap jika hal-hal
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yang dijanjikan oleh pihak eksternal tidak cocok dengan citra Kota Bandung

sebagai kota kreatif sehingga responden menilai hal tersebut dapat berdampak

negatif pada pencapaian tersebut.

Hasil tanggapan responden berikutnya adalah mengenai ketertarikan

memiliki pekerjaan yang mendukung citra kota yang dibangun oleh Wali Kota

Bandung. Sebanyak 160 responden telah memberikan jawaban mereka, dan

berikut adalah hasil jawaban responden tersebut :

Tabel 4.56

Tanggapan Responden Mengenai Ketertarikan Memiliki Pekerjaan yang

Mendukung Citra Kota yang Dibangun Wali Kota

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

15%2 Tidak Setuju 2 3 2%

3 Kurang Setuju 3 20 13%

4 Setuju 4 114 71%
85%

5 Sangat Setuju 5 23 14%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasar Tabel 4.56 dapat dilihat hasil jawaban dari 160 responden di Kota

Bandung. Sebanyak 23 orang dengan persentase sebesar 15% menyatakan sangat

tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 137 orang

dengan persentase sebesar 85% menyatakan setuju dan sangat setuju. Sehingga

dari hasil tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden mempunyai

ketertarikan untuk memiliki pekerjaan yang mendukung citra kota yang dibangun

Wali Kota Bandung. Namun, terdapat sebagian kecil responden yang belum

tertarik untuk memiliki pekerjaan yang mendukung citra kota yang dibangun Wali
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Kota. Hal ini dapat terjadi karena responden tersebut memiliki ketertarikan pada

bidang pekerjaan yang lain.

Berikutnya adalah hasil tanggapan dari 160 responden yang berada di Kota

Bandung mengenai dukungan pada Kota Bandung menjadi kota juara.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel Item 4.57

Tanggapan Responden Mengenai Dukungan pada Kota Bandung Menjadi

Kota Juara

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

10%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 14 9%

4 Setuju 4 100 62%
90%

5 Sangat Setuju 5 45 28%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.57 menjabarkan hasil jawaban dari 160 responden mengenai

dukungan pada Kota Bandung menjadi kota juara. Sebanyak 15 orang dengan

persentase sebesar 10% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat

tidak setuju. Sedangkan sebanyak 145 orang dengan persentase sebesar 90%

menyatakan setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden mendukung Kota Bandung

menjadi kota juara. Meskipun, ada sebagian kecil dari responden yang belum

mendukung Kota Bandung sebagai kota juara.

Tabel 4.58 yang ada pada halaman selanjutnya menjabarkan hasil jawaban

responden mengenai motivasi menjadikan Kota Bandung sebagai kota terbaik di
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Indonesia. Hasil responden yang diperoleh dari 160 orang yang berada di kota

Bandung.

Tabel 4.58

Tanggapan Responden Mengenai Motivasi Menjadikan Kota Bandung

Sebagai Kota Terbaik di Indonesia

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

14%2 Tidak Setuju 2 3 2%

3 Kurang Setuju 3 17 12%

4 Setuju 4 86 54%
88%

5 Sangat Setuju 5 54 34%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.58 di atas, maka dapat dilihat bahwa sebanyak 20

orang dengan persentase sebesar 14% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju,

dan sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 140 orang dengan persentase sebesar

88% menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian

besar responden memiliki motivasi untuk menjadikan Kota Bandung sebagai kota

terbaik di Indonesia. Walaupun begitu, masih ada sebagian kecil dari responden

yang belum termotivasi untuk menjadikan Kota Bandung sebagai kota Terbaik di

Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena responden tersebut merasa bahwa ada kota

lain yang lebih cocok dijadikan sebagai kota terbaik di Indonesia.

Selanjutnya, setelah dijabarkan mengenai hasil analisis deskriptif dari setiap

pertanyaan pada variabel Komitmen Masyarakat, maka akan dilakukan

rekapitulasi jawaban mengenai variabel Komitmen Masyarakat. Berikut pada

tabel 4.59 adalah hasil rekapitulasi keseluruhan jawaban yang menunjukkan total

jawab responden dan rata-rata hasil jawaban serta kriteria jawaban dapat dilihat

pada tabel 4.59 di halaman selanjutnya.
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Sangat
Buruk

Buruk Sedang Baik
Sangat
Baik

4,12

Tabel 4.59

Rekapitulasi Data Jawaban Responden pada Variabel Komitmen

Masyarakat

No.
Derajat Jawaban

Total Mean Kriteria Jawaban
1 2 3 4 5

1 0 3 18 99 40 160 4,10 Baik

2 0 3 14 98 45 160 4,16 Baik

3 0 1 19 104 36 160 4,09 Baik

4 0 3 20 114 23 160 3,98 Baik

5 0 1 14 100 45 160 4,18 Baik

6 0 3 17 86 54 160 4,19 Baik

Grand Mean 4,12 Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.59 di atas menunjukkan hasil rekapitulasi data dan dari hasil

rekapitulasi tersebut diperoleh hasil rata-rata jawaban responden mengenai

Komitmen Masyarakat dengan hasil sebesar 4,12. Selanjutnya, hasil dari rata-rata

tersebut digunakan untuk menunjukkan posisi interval variabel Komitmen

Masyarakat, maka hasil tersebut dapat digambarkan pada garis kontinum berikut

ini :

1 1,8 2,6 3,4 4,2 5

Gambar 4.5

Garis Kontinum Variabel Komitmen Masyarakat

(Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018)
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Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi data jawaban responden atas

tanggapan mengenai Komitmen Masyarakat yang terdiri dari 6 item pertanyaan.

Maka, dapat dilihat pada Gambar 4.5 yang menunjukkan rata-rata jawaban

responden sebesar 4,12 yang artinya bahwa Komitmen Masyarakat di Kota

Bandung berada pada kategori baik atau dengan kata lain Masyarakat di Kota

Bandung memiliki komitmen yang baik untuk menjadikan Kota Bandung sebagai

kota yang terbaik.

4.1.2.6 Proses Asimilasi

Berikutnya adalah hasil tanggapan responden mengenai dorongan

pimpinan pada masyarakat agar mengidentifikasikan diri mereka pada merek kota.

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil

sebagai berikut :

Tabel 4.60

Tanggapan Responden Mengenai Dorongan Pimpinan pada Masyarakat

Agar Mengidentifikasi Diri Mereka pada Merk Kota

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

22%2 Tidak Setuju 2 4 3%

3 Kurang Setuju 3 30 19%

4 Setuju 4 108 68%
78%

5 Sangat Setuju 5 18 10%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018
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Tabel 4.60 di atas menjabarkan hasil tanggapan dari 160 responden yang

berada di Kota Bandung. Sebanyak 34 orang dengan persentase sebesar 22%

menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan

sebanyak 126 orang dengan persentase sebesar 78% menyatakan setuju dan sangat

setuju. Berdasarkan hasil tersebut, maka terlihat bahwa sebagian besar responden

beranggapan pimpinan telah memberikan dorongan kepada masyarakat agar

mengidentifikasikan diri mereka pada merek kota. Meskipun, masih ada sebagian

kecil responden yang beranggapan sebaliknya. Hal ini dapat terlihat dari masih

adanya sebagian kecil responden yang belum mengidentifikasikan diri mereka

pada merek kota karena kurangnya dorongan dari pimpinan.

Selanjutnya adalah hasil jawaban responden mengenai Wali Kota

mengajak masyarakat untuk kreatif dengan memberikan kemudahan pada UKM

dalam mengembangkan usahanya. Berikut ini adalah hasil dari tanggapan

responden :

Tabel 4.61

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota Mengajak Masyarakat untuk

Kreatif dengan Memberikan Kemudahan pada UKM dalam

Mengembangkan Usaha

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

18%2 Tidak Setuju 2 3 2%

3 Kurang Setuju 3 25 16%

4 Setuju 4 94 59%
82%

5 Sangat Setuju 5 38 23%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018
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Berdasarkan Tabel 4.62 di atas, maka dapat dilihat hasil tanggapan dari 160

responden yang berada di Kota Bandung. Sebanyak 28 orang dengan persentase

sebesar 18% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Sedangkan sebanyak 132 orang dengan persentase sebesar 82% menyatakan

setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa sebagian besar responden menganggap Wali Kota sudah mengajak

masyarakat untuk kreatif dan sudah memberikan banyak kemudahan pada UKM

dalam mengembangkan usahanya. Namun, ada sebagian kecil dari responden

yang beranggapan sebaliknya. Hal tersebut dapat terjadi karena masih ada

responden yang merasa kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena

menganggap Wali Kota belum maksimal dalam mengajak masyarakat untuk

kreatif.

Selanjutnya, pada Tabel 4.62 akan menjabarkan mengenai hasil jawaban

dari 160 responden di Kota Bandung mengenai kepemimpinan Wali Kota telah

menurunkan perilaku yang tidak konsisten terkait dengan merek yang dibangun.

Hasil jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.62 berikut ini :

Tabel 4.62

Tanggapan Responden Mengenai Kepemimpinan Wali Kota Telah

Menurunkan Perilaku yang Tidak Konsisten Terkait dengan Merek yang

Dibangun

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 4 3%

35%2 Tidak Setuju 2 6 4%

3 Kurang Setuju 3 44 28%

4 Setuju 4 91 56%
65%

5 Sangat Setuju 5 15 9%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018
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Berdasarkan Tabel 4.62 di atas, terlihat sebanyak 54 orang dengan

persentase sebesar 35% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat

tidak setuju. Sedangkan sebanyak 106 orang dengan persentase sebesar 65%

menyatakan setuju dan sangat setuju. Melihat dari hasil tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar responden beranggapan kepemimpinan Wali

Kota telah menurunkan perilaku yang tidak konsisten terkait dengan merek yang

dibangun. Meskipun demikian, masih ada responden yang beranggapan bahwa

kepemimpinan Wali Kota belum menurunkan perilaku yang tidak konsisten

terkait dengan merek yang dibangun. Hal ini dapat terjadi karena masih ada

perilaku yang tidak konsisten terkait dengan merek yang dibangun.

Berikutnya adalah hasil tanggapan dari 160 responden yang berada di Kota

Bandung mengenai Wali Kota mempengaruhi perilaku masyarakat melalui proses

internalisasi dan mengurangi perilaku yang tidak konsisten terkait dengan citra

kota yang dibangun. Hasil tanggapan responden dapat dilihat pada Tabel 4.63

berikut :

Tabel 4.63

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota Mempengaruhi Perilaku

Masyarakat Melalui Proses Internalisasi dan Mengurangi Perilaku yang

Tidak Konsisten Terkait dengan Citra Kota yang Dibangun

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

27%2 Tidak Setuju 2 3 2%

3 Kurang Setuju 3 40 25%

4 Setuju 4 99 62%
73%

5 Sangat Setuju 5 18 11%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018
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Berdasarkan Tabel 4.63 di atas, maka dapat dilihat hasil tanggapan dari 160

responden. Sebanyak 43 orang dengan persentase sebesar 27% menyatakan sangat

tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 117 orang

dengan persentase sebesar 73% menyatakan setuju dan sangat setuju. Berdasarkan

hasil jawaban responden tersebut, maka dapat diartikan bahwa sebagian besar

responden merasa Wali Kota Bandung mampu mempengaruhi perilaku

masyarakat melalui proses internalisasi dan mengurangi perilaku yang tidak

konsisten terkait dengan citra kota yang dibangun. Namun, masih ada sebagian

kecil responden yang beranggapan sebaliknya. Hal ini dapat terjadi karena masih

ada masyarakat yang berperilaku tidak konsisten terkait dengan citra kota yang

dibangun karena Wali Kota belum bisa secara maksimal mempengaruhi

masyarakat melalui proses internalisasi.

Berikut ini merupakan hasil tanggapan dari 160 responden yang berada di

Kota Bandung mengenai komunikasi internal masyarakat Kota Bandung jelas

terkait sebagai gambaran tentang citra Kota Bandung sebagai kota kreatif :

Tabel 4.64

Tanggapan Responden Mengenai Komunikasi Internal Masyarakat Kota

Bandung Jelas Terkait Sebagai Gambaran Tentang Citra Kota Bandung

Sebagai Kota Kreatif

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

14%2 Tidak Setuju 2 0 0%

3 Kurang Setuju 3 22 14%

4 Setuju 4 118 73%
86%

5 Sangat Setuju 5 20 13%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018
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Berdasarkan Tabel 4.64 di atas dapat dilihat hasil jawaban dari responden.

Sebanyak 22 orang dengan persentase sebesar 14% menyatakan sangat tidak

setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 138 orang

dengan persentase sebesar 86% menyatakan setuju dan sangat setuju. Melihat

hasil tersebut, maka dapat diartikan bahwa sebagian besar responden bahwa

komunikasi internal masyarakat Kota Bandung sudah jelas terkait sebagai

gambaran tentang citra Kota Bandung sebagai kota kreatif. Namun, ada sebagian

kecil responden yang merasa bahwa komunikasi internal masyarakat Kota

Bandung belum jelas terkait gambaran tentang citra Kota Bandung sebagai kota

kreatif.

Selanjutnya adalah hasil tanggapan responden mengenai Pemkot terus

melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami dan mengingat serta

membawanya baik dalam kehidupan di dalam maupun di luar Kota Bandung.

Berikut adalah hasil dari tanggapan responden :

Tabel 4.65

Tanggapan Responden Mengenai Pemkot Terus Melakukan Sosialisasi Agar

Masyarakat Memahami dan Mengingat Serta Membawanya Baik dalam

Kehidupan di Dalam Maupun di Luar Kota Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

22%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 34 21%

4 Setuju 4 103 64%
78%

5 Sangat Setuju 5 22 14%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Mengacu pada Tabel 4.65 di atas, maka dapat dilihat sebanyak 35 orang

dengan persentase sebesar 22% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan
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sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 125 orang dengan persentase sebesar

78% menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian

besar responden beranggapan bahwa Pemkot sudah melakukan sosialisasi secara

terus-menerus agar masyarakat memahami dan mengingat serta membawanya

baik dalam kehidupan di dalam maupun di luar Kota Bandung. Namun, ada

sebagian kecil responden yang beranggapan bahwa Pemkot masih kurang dalam

melakukan sosialisasi sehingga masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum

memahami dan tidak mengingat serta tidak membawanya baik dalam kehidupan

di dalam maupun di luar Kota Bandung

Selanjutnya, pada Tabel 4.66 akan menjabarkan hasil jawaban dari 160

responden yang berada di Kota Bandung mengenai pemahaman bagaimana

memperkuat nilai-nilai Kota Bandung sebagai kota kreatif karena pemerintah

telah menyosialisasikannya dengan baik. Hasil tanggapan responden dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 4.66

Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Bagaimana Memperkuat

Nilai-Nilai Kota Bandung Sebagai Kota Kreatif Karena Pemerintah Telah

Menyosialisasikan dengan Baik

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

21%2 Tidak Setuju 2 2 1%

3 Kurang Setuju 3 32 20%

4 Setuju 4 105 66%
79%

5 Sangat Setuju 5 21 13%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.66 di atas, maka dapat dilihat hasil tanggapan dari 160

responden yang berada di Kota Bandung. Sebanyak 34 orang dengan persentase

sebesar 21% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.
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3,89

Sedangkan sebanyak 126 orang dengan persentase sebesar 79% menyatakan

setuju dan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar

responden sudah memahami cara-cara yang dapat memperkuat nilai-nilai Kota

Bandung sebagai kota kreatif karena pemerintah telah menyosialisasikannya

dengan baik. Namun, masih ada sebagian responden yang belum memahami

bagaimana cara untuk memperkuat nilai-nilai Kota Bandung sebagai kota kreatif

karena pemerintah dinilai belum bisa menyosialisasikannya dengan baik.

Selanjutnya, setelah dijabarkan mengenai hasil analisis deskriptif dari setiap

pertanyaan, maka akan dilakukan rekapitulasi jawaban mengenai variabel Proses

Asimilasi. Berikut adalah hasil rekapitulasi keseluruhan jawaban yang

menunjukkan total jawab responden dan rata-rata hasil jawaban serta kriteria

jawaban :

Tabel 4.67

Rekapitulasi Data Jawaban Responden pada Variabel Proses Asimilasi

No.
Derajat Jawaban

Total Mean
Kriteria

Jawaban1 2 3 4 5

1 0 4 30 108 18 160 3,87 Baik

2 0 3 25 94 38 160 4,04 Baik

3 4 6 44 91 15 160 3,67 Baik

4 0 3 40 99 18 160 3,82 Baik

5 0 0 22 118 20 160 3,99 Baik

6 0 1 34 103 22 160 3,91 Baik

7 0 2 32 105 21 160 3,91 Baik

Grand Mean 3,89 Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.67 di atas menunjukkan hasil rekapitulasi data dan dari hasil

rekapitulasi tersebut diperoleh hasil rata-rata jawaban responden mengenai Proses

Asimilasi sebesar 3,89. Selanjutnya, hasil dari rata-rata tersebut digunakan untuk

menunjukkan posisi interval variabel Proses Asimilasi, maka hasil tersebut dapat

digambarkan pada garis kontinum berikut ini :
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Sangat
Buruk Buruk Sedang Baik

Sangat
Baik

1 1,8 2,6 3,4 4,2 5

Gambar 4.6

Garis Kontinum Variabel Proses Asimilasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi data jawaban responden atas

tanggapan mengenai Komitmen Masyarakat yang terdiri dari 7 item pertanyaan.

Maka, dapat dilihat pada Gambar 4.6 yang menunjukkan rata-rata jawaban

responden sebesar 3,89 yang artinya bahwa Proses Asimilasi berada pada kategori

baik atau dengan kata lain proses asimilasi yang dilakukan sudah berjalan dengan

baik.

4.1.2.7 Kepemimpinan Kreatif

Selanjutnya, pada Tabel 4.68 menjabarkan hasil tanggapan dari 160

responden mengenai Wali Kota Bandung mampu melahirkan gagasan yang baru

untuk meningkatkan Citra Kota Bandung. Hasil tanggapan responden dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 4.68

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota Bandung Mampu Melahirkan

Gagasan yang Baru Untuk Meningkatkan Citra Kota Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%
7%

2 Tidak Setuju 2 2 1%
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3 Kurang Setuju 3 10 6%

4 Setuju 4 98 62%
93%

5 Sangat Setuju 5 50 31%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.68 di atas, dapat terlihat hasil jawaban dari 160

responden. Sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 7% menyatakan sangat

tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 148 orang

dengan persentase sebesar 93% menyatakan setuju dan sangat setuju. Berdasarkan

jawaban responden, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden

menganggap Wali Kota Bandung mampu melahirkan gagasan baru untuk

meningkatkan citra Kota Bandung. Salah satu contoh adanya gagasan baru untuk

meningkatkan citra Kota Bandung adalah tersedianya penyewaan sepeda yang

sangat mudah ditemukan di Kota Bandung, sistem pembayarannya pun

menggunakan sistem cashless yang merupakan salah satu sistem yang modern

saat ini. Namun, masih ada sebagian kecil responden yang menganggap jika Wali

Kota Bandung belum mampu melahirkan gagasan baru untuk meningkatkan citra

Kota Bandung.

Berikutnya yaitu hasil tanggapan dari 160 responden yang berada di Kota

Bandung mengenai Wali Kota Bandung percaya diri dalam mendukung citra Kota

Bandung. Hasil tanggapan responden dapat dilihat pada Tabel 4.69 di bawah ini :

Tabel 4.69

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota Bandung Percaya Diri dalam

Mendukung Citra Kota Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%
7%

2 Tidak Setuju 2 2 1%
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3 Kurang Setuju 3 9 6%

4 Setuju 4 102 64%
93%

5 Sangat Setuju 5 47 29%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Melihat dari Tabel 4.69 di atas, sebanyak 11 orang dengan persentase

sebesar 7% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Sedangkan sebanyak 149 orang dengan persentase sebesar 93% menyatakan

setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik

kesimpulan, sebagian besar responden beranggapan Wali Kota Bandung telah

percaya diri dalam mendukung citra Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari

program kerja di Kota Bandung yang cukup banyak untuk meningkatkan citra

Kota Bandung. Meskipun, ada sebagian kecil responden lain yang beranggapan

bahwa Wali Kota Bandung belum percaya diri dalam mendukung citra Kota

Bandung.

Tabel 4.70 di bawah ini menjabarkan hasil jawaban dari 160 responden

yang berada di Kota Bandung mengenai Wali Kota Bandung yang terbuka untuk

menerima saran dan ide dari orang lain untuk peningkatan citra Kota Bandung.

Berikut adalah hasil tanggapan responden :

Tabel 4.70

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota Bandung yang Terbuka untuk

Menerima Saran dan Ide dari Orang Lain untuk Peningkatan Citra

Kota Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

10%2 Tidak Setuju 2 2 1%

3 Kurang Setuju 3 14 9%
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4 Setuju 4 96 60%
90%

5 Sangat Setuju 5 48 30%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Mengacu pada Tabel 4.70 di atas, maka dapat dilihat hasil tanggapan dari

160 responden. Sebanyak 16 orang dengan persentase sebesar 10% menyatakan

sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 144

orang dengan persentase sebesar 90% menyatakan setuju dan sangat setuju.

Melihat dari hasil tanggapan responden, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

sebagian besar responden beranggapan Wali Kota Bandung sudah terbuka untuk

menerima saran dan ide dari orang lain untuk peningkatan citra Kota Bandung.

Salah satu cara yang digunakan oleh Wali Kota Bandung agar masyarakat Kota

Bandung dapat menyalurkan aspirasinya adalah dengan menggunakan platform

media sosial. Namun, masih ada sebagian kecil responden yang merasa bahwa

Wali Kota Bandung masih tertutup untuk menerima saran dan ide dari orang lain

untuk peningkatan citra Kota Bandung.

Selanjutnya, yaitu pada Tabel 4.71 yang menjabarkan hasil tanggapan dari

160 responden yang berada di Kota Bandung mengenai Wali Kota Bandung

memiliki kharisma untuk mempengaruhi masyarakat dengan cara menimbulkan

emosi-emosi yang kuat sehingga masyarakat mengidentifikasikan diri pada Wali

Kota. Berikut adalah hasil tanggapan responden :

Tabel 4.71

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota Bandung Memiliki Kharisma

untuk Mempengaruhi Masyarakat dengan Cara Menimbulkan Emosi-Emosi

yang Kuat Sehingga Masyarakat Mengidentifikasikan Diri pada Wali Kota

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%
18%

2 Tidak Setuju 2 0 0%
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3 Kurang Setuju 3 29 18%

4 Setuju 4 92 58%
82%

5 Sangat Setuju 5 39 24%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.71 di atas, maka dapat dilihat hasil tanggapan dari 160

responden di Kota Bandung. Sebanyak 29 orang dengan persentase sebesar 18%

menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan

sebanyak 131 orang dengan persentase sebesar 82% menyatakan setuju dan sangat

setuju. Melihat dari hasil tersebut, maka dapat dikatakan sebagian besar responden

menganggap Wali Kota memiliki kharisma sehingga mampu untuk

mempengaruhi masyarakat dengan cara menimbulkan emosi-emosi yang kuat

sehingga masyarakat mengidentifikasikan diri pada Wali Kota. Namun, masih ada

sebagian kecil responden yang menganggap jika Wali Kota belum memiliki

kharisma sehingga belum mampu mempengaruhi masyarakat dan belum bisa

menimbulkan emosi-emosi yang kuat sehingga membuat masyarakat belum bisa

mengidentifikasikan diri mereka pada Wali Kota.

Tabel 4.72 di bawah ini menjabarkan hasil tanggapan dari 160 responden

yang berada di Kota Bandung mengenai Wali Kota meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap berbagai masalah dan memengaruhi masyarakat untuk

memandang berbagai masalah dari perspektif yang berbeda.

Tabel 4.72

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota Meningkatkan Kesadaran

Masyarakat terhadap Berbagai Masalah dan Memengaruhi Masyarakat

untuk Memandang Berbagai Masalah dari Perspektif yang Berbeda

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%
20%

2 Tidak Setuju 2 2 1%
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3 Kurang Setuju 3 30 19%

4 Setuju 4 107 67%
80%

5 Sangat Setuju 5 21 13%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.72 di atas, dapat dilihat hasil jawaban dari 160

responden yang berada di Kota Bandung. Sebanyak 32 orang dengan persentase

sebesar 30% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Sedangkan sebanyak 128 orang dengan persentase sebesar 70% menyatakan

setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan jika

sebagian responden beranggapan bahwa Wali Kota mampu untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap berbagai masalah dan mampu mempengaruhi

masyarakat untuk memandang berbagai masalah dari perspektif yang berbeda.

Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil responden yang menganggap

bahwa Wali Kota belum mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

terhadap berbagai masalah sehingga masih ada masyarakat yang belum bisa

memandang berbagai masalah dari perspektif yang berbeda.

Selanjutnya adalah hasil tanggapan responden mengenai Wali Kota

memberikan perhatian secara individual dengan menggambarkan perilaku Wali

Kota yang memberi dukungan dan perhatian pada masyarakat secara pribadi.

Berikut adalah hasil dari tanggapan responden yang dapat dilihat pada Tabel 4.73.

Tabel 4.73

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota Memberikan Perhatian Secara

Individual dengan Menggambarkan Perilaku Wali Kota yang Memberi

Dukungan dan Perhatian pada Masyarakat Secara Pribadi

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1% 25%
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2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 37 23%

4 Setuju 4 92 58%
75%

5 Sangat Setuju 5 29 17%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.73 di atas, maka dapat dilihat hasil tanggapan dari 160

responden yang berada di Kota Bandung. Sebanyak 39 orang dengan persentase

sebesar 25% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Sedangkan sebanyak 121 orang dengan persentase sebesar 75% menyatakan

setuju dan sangat setuju. Artinya adalah sebagian besar responden beranggapan

bahwa mampu memberikan perhatian secara individual dengan menggambarkan

perilaku Wali Kota yang memberi dukungan dan perhatian pada masyarakat

secara pribadi. Namun, masih ada sebagian kecil dari responden yang

beranggapan bahwa Wali Kota belum mampu memberikan perhatian secara

individual karena menurut responden masih ada masyarakat yang merasa jika

Wali Kota belum bisa memberikan perhatian secara pribadi kepada mereka.

Selanjutnya yaitu mengenai hasil tanggapan dari 160 responden yang berada

di Kota Bandung mengenai Wali Kota Bersikap proaktif untuk mencegah

penyimpangan, dengan menunjukkan pemantauan yang aktif. Berikut adalah hasil

tanggapan dari responden :
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Tabel 4.74

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota Bersikap Proaktif untuk

Mencegah Penyimpangan, dengan Menunjukkan Pemantauan yang Aktif

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

15%2 Tidak Setuju 2 2 1%

3 Kurang Setuju 3 23 14%

4 Setuju 4 109 69%
85%

5 Sangat Setuju 5 26 16%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Mengacu Pada Tabel 4.74 di atas, maka dapat dilihat hasil tanggapan dari

160 responden yang berada di Kota Bandung. Sebanyak 25 orang dengan

persentase sebesar 15% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat

tidak setuju. Sedangkan sebanyak 135 orang dengan persentase sebesar 85%

menyatakan setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat

diartikan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa Wali Kota mampu

untuk bertindak secara proaktif untuk mencegah penyimpangan, dengan

menunjukkan pemantauan yang aktif. Meskipun demikian, masih ada sebagian

kecil responden yang merasa bahwa Wali Kota belum mampu bertindak secara

proaktif untuk mencegah penyimpangan, sehingga belum mampu menunjukkan

pemantauan yang aktif. Mereka merasa jika pemantauan yang dilakukan masih

pasif.

Berikutnya yaitu hasil tanggapan dari 160 responden yang berada di Kota

Bandung mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung bekerja sesuai

dengan misi Bandung sebagai kota kreatif. Hasil tanggapan responden dapat

diliihat pada Tabel4.75 berikut ini :
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Tabel 4.75

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung Bekerja Sesuai dengan Misi Bandung Sebagai Kota Kreatif

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

7%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 10 6%

4 Setuju 4 117 73%
93%

5 Sangat Setuju 5 32 20%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Mengacu pada Tabel 4.75 di atas, maka terlihat hasil jawaban dari 160

responden pada penelitian ini. Sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 7%

menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan

sebanyak 149 orang dengan persentase sebesar 93% menyatakan setuju dan sangat

setuju. Maka, dapat diartikan bahwa sebagian besar responden beranggapan

bahwa Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung sudah bekerja sesuai

dengan misi Bandung sebagai kota kreatif. Namun, masih ada sebagian kecil

responden yang merasa jika Wali Kota dan Para Pimpinan belum bekerja sesuai

dengan misi Bandung sebagai kota kreatif. Hal ini dapat terjadi apabila responden

tersebut merasa tidak puas dengan kinerja Wali Kota maupun Para Pimpinan yang

dinilai tidak sesuai dengan misi Bandung sebagai kota kreatif.

Selanjutnya adalah hasil tanggapan dari 160 responden yang berada di Kota

Bandung mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung suka

memberikan dukungan nyata pada masyarakat yang kreatif. Berikut adalah hasil

tanggapan responden :
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Tabel 4.76

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung Suka Memberikan Dukungan Nyata Pada Masyarakat yang

Kreatif

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

13%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 20 12%

4 Setuju 4 104 65%
87%

5 Sangat Setuju 5 35 22%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.76 di atas menjabarkan hasil jawaban dari para responden yang ada

di dalam penelitian ini. Sebanyak 21 orang dengan persentase sebesar 13%

menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan

sebanyak 139 orang dengan persentase sebesar 87% menyatakan setuju dan sangat

setuju. Sehingga dapat diartikan bahwa sebagian besar responden beranggapan

Wali Kota dan Para Pimpinan suka memberikan dukungan nyata pada masyarakat

yang kreatif. Hal ini dapat membantu masyarakat yang kreatif untuk menyalurkan

ide-ide mereka karena mendapatkan bantuan dari Wali Kota dan Para Pimpinan di

Kota Bandung. Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil responden yang

merasa kesulitan untuk mendapatkan dukungan nyata dari Wali Kota dan Para

Pimpinan di Kota Bandung.

Tabel 4.77 di bawah ini menjabarkan tentang hasil tanggapan dari

responden mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung sering

berkomunikasi dengan masyarakat untuk mendapat dukungan atas program kerja

yang dijalankan. Berikut adalah hasil dari tanggapan responden :
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Tabel 4.77

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung Sering Berkomunikasi dengan Masyarakat untuk Mendapat

Dukungan Atas Program Kerja yang Dijalankan

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

14%2 Tidak Setuju 2 0 0%

3 Kurang Setuju 3 23 14%

4 Setuju 4 104 65%
86%

5 Sangat Setuju 5 33 21%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.77 di atas, maka dapat dilihat hasil dari tanggapan

responden yang pada penelitian ini. Sebanyak 23 orang dengan persentase sebesar

14% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Sedangkan sebanyak 137 orang dengan persentase sebesar 86% menyatakan

setuju dan sangat setuju. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden

beranggapan bahwa mereka mendukung program kerja yang dijalankan oleh Wali

Kota dan Para Pimpinan karena Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung

sering berkomunikasi dengan masyarakat mengenai program kerja yang

dijalankan. Namun, masih ada sebagian kecil responden yang belum mendukung

program kerja yang dijalankan karena merasa Wali Kota dan Para Pimpinan di

Kota Bandung tidak sering berkomunikasi dengan mereka mengenai program

kerja yang dijalankan.

Berikutnya adalah hasil tanggapan dari 160 responden di Kota Bandung

mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung dipercaya oleh

masyarakat dapat membuat Bandung menjadi kota kreatif. Hasil tanggapan

responden dapat dilihat pada Tabel 4.78 berikut ini :
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Tabel 4.78

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung Dipercaya Oleh Masyarakat Dapat Membuat Bandung Menjadi

Kota Kreatif

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

9%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 12 8%

4 Setuju 4 110 68%
91%

5 Sangat Setuju 5 37 23%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Mengacu pada Tabel 4.78 di atas, maka terlihat hasil tanggapan responden

sebanyak 13 orang dengan persentase sebesar 9% menyatakan sangat tidak setuju,

tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 147 orang dengan

persentase sebesar 91% menyatakan setuju dan sangat setuju. Sehingga dapat

diartikan bahwa sebagian besar responden percaya jika Wali Kota dan Para

Pimpinan di Kota Bandung dapat membuat Bandung menjadi kota kreatif. Hal ini

dapat terlihat dari besarnya dukungan masyarakat Kota Bandung untuk Wali Kota

dan Para Pimpinan di Kota Bandung. Meskipun demikian, masih ada sebagian

kecil responden yang belum percaya dengan Wali Kota dan Para Pimpinan di

Kota Bandung dapat membuat Bandung menjadi kota yang kreatif. Hal ini dapat

terjadi karena masih ada masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Wali Kota

dan Para Pimpinan di Kota Bandung sehingga enggan untuk memberikan

kepercayaan pada Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung.

Selanjutnya adalah hasil tanggapan dari 160 responden di Kota Bandung

mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung menyosialisasikan

program kerja yang cukup banyak. Berikut adalah hasil tanggapan responden :
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Tabel 4.79

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung Menyosialisasikan Program Kerja yang Cukup Banyak

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

20%2 Tidak Setuju 2 2 1%

3 Kurang Setuju 3 29 18%

4 Setuju 4 98 61%
80%

5 Sangat Setuju 5 30 19%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Mengacu pada Tabel 4.79, maka terlihat hasil tanggapan dari responden

yang ada di dalam penelitian ini. Sebanyak 32 orang dengan persentase sebesar

20% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Sedangkan sebanyak 128 orang dengan persentase sebesar 80% menyatakan

setuju dan sangat setuju. Sehingga dapat diartikan sebagian besar responden pada

penelitian ini menganggap program kerja yang disosialisasikan oleh Wali Kota

dan Para Pimpinan di Kota Bandung sudah cukup banyak. Hal ini dapat dilihat

dari progress program Kerja yang ada di Kota Bandung cukup terlihat. Meskipun,

ada sebagian responden yang menganggap program kerja yang disosialisasikan

oleh Wali Kota dan Para Pimpinan masih kurang.

Berikutnya yaitu mengenai hasil tanggapan dari 160 responden yang berada

di Kota Bandung mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung

menggunakan ikon “Bandung Juara” untuk memfokuskan upaya masyarakat

menjadikan Kota Bandung sebagai juara. Berikut adalah hasil dari tanggapan

responden :
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Tabel 4.80

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung Menggunakan Ikon “Bandung Juara” untuk Memfokuskan Upaya

Masyarakat Menjadikan Kota Bandung Sebagai Juara

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

8%2 Tidak Setuju 2 11 7%

3 Kurang Setuju 3 0 0%

4 Setuju 4 92 58%
92%

5 Sangat Setuju 5 56 34%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.80 di atas, maka dapat dilihat hasil tanggapan

responden yang ada di dalam penelitian ini. Sebanyak 12 orang dengan persentase

sebesar 8% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Sedangkan sebanyak 148 orang dengan persentase sebesar 92% menyatakan

setuju dan sangat setuju. Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat ditarik

kesimpulan jika sebagian besar responden menganggap Wali Kota dan Para

Pimpinan di Kota Bandung menggunakan ikon “Bandung Juara” sebagai bentuk

memfokuskan upaya masyarakat menjadikan Kota Bandung sebagai juara. Namun,

ada sebagian kecil responden yang menganggap Wali Kota dan Para Pimpinan di

Kota Bandung tidak menggunakan ikon “Bandung Juara” untuk memfokuskan

upaya masyarakat menjadikan Kota Bandung sebagai juara.

Berikutnya adalah hasil tanggapan responden mengenai Wali Kota dan Para

Pimpinan di Kota Bandung mudah membuat kebijakan yang sesuai dengan misi

bandung sebagai kota kreatif. Berikut adalah hasil tanggapan responden dalam

penelitian ini :
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Tabel 4.81

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung mudah Membuat Kebijakan yang Sesuai dengan Misi Bandung

Sebagai Kota Kreatif

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

8%2 Tidak Setuju 2 0 0%

3 Kurang Setuju 3 12 8%

4 Setuju 4 118 74%
92%

5 Sangat Setuju 5 30 18%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.81 terlihat hasil tanggapan responden. Sebanyak 12

orang dengan persentase sebesar 8% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju,

dan sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 148 orang dengan persentase sebesar

92% menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian

besar responden beranggapan jika Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung

mampu dengan mudah membuat kebijakan yang sesuai dengan misi Bandung

sebagai kota kreatif. Namun, ada sebagian kecil responden yang beranggapan

bahwa Wali Kota Bandung sulit untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan

misi Bandung sebagai kota kreatif.

Selanjutnya adalah hasil tanggapan responden mengenai Wali Kota dan Para

Pimpinan di Kota Bandung mendukung peningkatan pendidikan dan keahlian

masyarakat agar lebih kreatif. Hasil tanggapan responden dapat dilihat pada Tabel

4.82 berikut ini :
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Tabel 4.82

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung Mendukung Peningkatan Pendidikan dan Keahlian Masyarakat

Agar Lebih Kreatif

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 0 0%

10%2 Tidak Setuju 2 3 2%

3 Kurang Setuju 3 12 8%

4 Setuju 4 112 70%
90%

5 Sangat Setuju 5 33 20%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.82 yang menjabarkan hasil tanggapan responden, maka

dapat diketahui sebanyak 15 orang dengan persentase sebesar 10% menyatakan

sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 145

orang dengan persentase sebesar 90% menyatakan setuju dan sangat setuju.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diartikan sebagian besar responden

menganggap Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung mendukung

peningkatan pendidikan dan keahlian masyarakat agar lebih kreatif. Namun, ada

sebagian kecil responden yang menganggap Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung belum maksimal dalam mendukung peningkatan pendidikan dan

keahlian masyarakat agar lebih kreatif.

Berikutnya adalah hasil tanggapan dari 160 responden yang berada di Kota

Bandung mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung membuat

kebijakan/keputusan yang rasional sesuai dengan situasi dan kondisi. Berikut ini

adalah hasil tanggapan responden :



109

109

Tabel 4.83

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung Membuat Kebijakan/Keputusan yang Rasional Sesuai dengan

Situasi dan Kondisi

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

19%2 Tidak Setuju 2 0 0%

3 Kurang Setuju 3 28 18%

4 Setuju 4 111 69%
81%

5 Sangat Setuju 5 20 12%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang ada pada Tabel 4.84, maka

terlihat sebanyak 29 orang dengan persentase sebesar 19% menyatakan sangat

tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 131 orang

dengan persentase sebesar 81% menyatakan setuju dan sangat setuju. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden beranggapan jika Wali

Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung mampu membuat kebijakan/keputusan

yang rasional yang rasional sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun, ada

sebagian kecil responden yang merasa bahwa Wali Kota dan Para Pimpinan di

Kota Bandung belum mampu membuat kebijakan/keputusan yang rasional sesuai

dengan situasi dan kondisi.

Berikutnya adalah hasil tanggapan responden mengenai Wali Kota dan Para

Pimpinan di Kota Bandung memecahkan permasalahan kota dengan hati-hati agar

risiko tidak semakin besar. Berikut ini adalah hasil tanggapan dari 160 responden

yang berada di Kota Bandung :
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Tabel 4.84

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung Memecahkan Permasalahan Kota dengan Hati-Hati Agar Risiko

Tidak Semakin Besar

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

16%2 Tidak Setuju 2 2 1%

3 Kurang Setuju 3 23 14%

4 Setuju 4 108 68%
84%

5 Sangat Setuju 5 26 16%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.84 di atas, terlihat bahwa hasil jawaban responden

sebanyak 26 orang dengan persentase sebesar 16% menyatakan sangat tidak

setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 134 orang

dengan persentase sebesar 84% menyatakan setuju dan sangat setuju. Maka, dapat

ditarik kesimpulan sebagian besar responden beranggapan Wali Kota dan Para

Pimpinan di Kota Bandung dapat memecahkan permasalahan kota dengan hati-

hati agar risiko tidak semakin besar. Namun, masih ada sebagian responden yang

beranggapan sebaliknya karena merasa Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung belum bisa memecahkan permasalahan kota dengan hati-hati sehingga

menurut mereka hal tersebut membuat risiko menjadi semakin besar.

Berikutnya adalah hasil tanggapan dari 160 responden yang berada di Kota

Bandung mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung suka

berkomunikasi dan berkunjung pada masyarakat secara personal. Hasil tanggapan

responden dapat dilihat pada Tabel 4.85 berikut ini :
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Tabel 4.85

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung Suka Berkomunikasi dan Berkunjung pada Masyarakat Secara

Personal

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

24%2 Tidak Setuju 2 4 3%

3 Kurang Setuju 3 33 20%

4 Setuju 4 97 60%
76%

5 Sangat Setuju 5 25 16%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari jawaban responden. Maka

diperoleh hasil yaitu sebanyak 38 orang dengan persentase sebesar 26%

menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan

sebanyak 122 orang dengan persentase sebesar 76% menyatakan setuju dan sangat

setuju. Sehingga dapat diartikan, sebagian besar responden menganggap bahwa

Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung suka berkomunikasi dan

berkunjung pada masyarakat secara personal. Hal ini dikarenakan masyarakat

dapat melihat kegiatan yang dilakukan Wali Kota Bandung melalui platform

media sosial yang dimiliki oleh Wali Kota dan juga Para Pimpinan di Kota

Bandung. Namun, masih ada sebagian kecil responden yang menganggap bahwa

Wali Kota dan Para Pimpinan masih jarang berkomunikasi dan berkunjung pada

masyarakat secara personal.

Berikutnya adalah hasil tanggapan dari 160 responden yang berada di Kota

Bandung mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung

memperlakukan setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kepribadiannya. Berikut

ini hasil tanggapan responden mengenai pernyataan tersebut :
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Tabel 4.86

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung Memperlakukan Setiap Orang Berbeda-beda Sesuai dengan

Kepribadiannya

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

35%2 Tidak Setuju 2 6 4%

3 Kurang Setuju 3 49 30%

4 Setuju 4 89 56%
65%

5 Sangat Setuju 5 15 9%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Mengacu pada Tabel 4.86 di atas, maka dapat dilihat hasil jawaban dari para

responden yang ada di dalam penelitian ini. Sebanyak 56 orang dengan persentase

sebesar 35% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Sedangkan sebanyak 104 orang dengan persentase sebesar 65% menyatakan

setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diartikan bahwa

sebagian besar responden menganggap Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung memperlakukan setiap orang berbeda-beda sesuai dengan

kepribadiannya. Artinya masyarakat menganggap bahwa para petinggi di Kota

Bandung mampu beradaptasi dengan setiap orang yang memiliki kepribadian

yang berbeda-beda. Namun, masih ada sebagian kecil responden yang

beranggapan sebaliknya.

Berikut ini adalah hasil tanggapan dari 160 responden mengenai Wali Kota

dan Para Pimpinan di Kota Bandung memberikan bimbingan pada

masyarakat/bawahan untuk bersama-sama membangun Kota Bandung. Berikut

adalah hasil tanggapan dari para responden :
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Tabel 4.87

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung Memberikan Bimbingan pada Masyarakat /Bawahan untuk

Bersama-sama Membangun Kota Bandung

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

15%2 Tidak Setuju 2 1 1%

3 Kurang Setuju 3 21 13%

4 Setuju 4 114 71%
85%

5 Sangat Setuju 5 22 14%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil tanggapan dari para responden yang dapat dilihat pada

Tabel 4.87 di atas, maka dapat diketahui sebanyak 23 orang dengan persentase

sebesar 15% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Sedangkan sebanyak 137 orang dengan persentase sebesar 85% menyatakan

setuju dan sangat setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar responden

menganggap Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung telah memberikan

bimbingan pada masyarakat/bawahan untuk bersama-sama membangun Kota

Bandung. Namun, ada sebagian kecil responden yang menganggap Wali Kota dan

Para Pimpinan di Kota Bandung belum bisa memberikan bimbingan pada

masyarakat/bawahan untuk bersama-sama membangun Kota Bandung.

Berikut ini adalah hasil tanggapan dari 160 responden yang berada di Kota

Bandung mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung suka

memberikan sara secara personal jika bawahan atau masyarakat memiliki masalah.

Hasil tanggapan responden mengenai pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel

4.88 berikut ini :
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Tabel 4.88

Tanggapan Responden Mengenai Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung Suka Memberikan Saran Secara Personal Jika Bawahan atau

Masyarakat Memiliki Masalah

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 2 1%

34%2 Tidak Setuju 2 0 0%

3 Kurang Setuju 3 52 33%

4 Setuju 4 89 55%
66%

5 Sangat Setuju 5 17 11%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Mengacu pada hasil tanggapan dari responden yang ada pada Tabel 4.88 di

atas, maka dapat diketahui sebanyak 54 orang dengan persentase sebesar 34%

menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan

sebanyak 106 orang dengan persentase sebesar 66% menyatakan setuju dan sangat

setuju. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diartikan bahwa sebagian besar

responden menganggap Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung suka

memberikan saran secara personal jika bawahan atau masyarakat memiliki

masalah. Hal ini dapat dilihat melalui media sosial yang khususnya dimiliki oleh

Wali Kota Bandung, dimana platform tersebut digunakan oleh Wali Kota

Bandung sebagai salah satu wadah untuk menampung keluh kesah masyarakat

Kota Bandung yang merasa memiliki masalah. Meskipun begitu, masih ada

sebagian kecil responden yang beranggapan sebaliknya.

Berikutnya adalah hasil tanggapan dari 160 responden mengenai masyarakat

Kota Bandung selalu memberikan ide untuk perbaikan kota baik melalui media
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sosial maupun pada saat tatap muka dengan pimpinannya. Hasil tanggapan

responden mengenai pernyataan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.89 berikut ini :

Tabel 4.89

Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Kota Bandung Selalu

Memberikan Ide untuk Perbaikan Kota Baik Melalui Media Sosial Maupun

pada Saat Tatap Muka dengan Pimpinannya

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

16%2 Tidak Setuju 2 2 1%

3 Kurang Setuju 3 23 14%

4 Setuju 4 93 58%
84%

5 Sangat Setuju 5 41 26%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang ada pada Tabel 4.89 di atas

maka dapat diketahui sebanyak 26 orang dengan persentase sebesar 16%

menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan

sebanyak 134 orang dengan persentase sebesar 84% menyatakan setuju dan sangat

setuju. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diartikan bahwa sebagian besar

masyarakat selalu memberikan ide untuk perbaikan kota baik melalui media sosial

maupun pada saat tatap muka dengan pimpinannya. Hal ini dapat terlihat dari

media sosial yang khususnya dimiliki oleh Wali Kota Bandung, dimana platform

tersebut digunakan oleh Wali Kota Bandung sebagai salah satu wadah untuk

menampung aspirasi dari masyarakat untuk memberikan ide dan saran untuk

menjadikan Kota Bandung lebih baik.
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Selanjutnya adalah hasil tanggapan responden mengenai semakin banyak

masyarakat yang terlibat dalam pencarian solusi permasalahan Kota Bandung.

Hasil dari 160 responden yang berada di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.90

Tanggapan Responden Mengenai Semakin Banyak Masyarakat yang

Terlibat dalam Pencarian Solusi Permasalahan Kota Bandunng

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase

Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1% 23%

2 Tidak Setuju 2 2 1%

3 Kurang Setuju 3 33 21%

4 Setuju 4 98 61% 77%

5 Sangat Setuju 5 26 16%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang dapat dilihat Pada Tabel 4.90

di atas, maka dapat diketahui bahwa sebanyak 36 orang dengan persentase sebesar

23% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Sedangkan sebanyak 124 orang dengan persentase sebesar 77% menyatakan

setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diartikan bahwa

semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pencarian solusi permasalahan

Kota Bandung. Hal ini dapat terlihat dari besarnya antusias masyarakat Kota

Bandung dalam menyampaikan aspirasi mereka terkait pemberian solusi

permasalahan yang ada di Kota Bandung melalui media sosial maupun saat

bertatap muka langsung dengan pimpinannya. Meskipun, masih ada sebagian

kecil masyarakat yang belum memberikan aspirasi mereka untuk solusi dari

permasalahan yang terjadi di Kota Bandung.
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Berikutnya adalah hasil tanggapan dari 160 responden yang berada di Kota

Bandung mengenai permasalahan Kota Bandung dalam diatasi karena pemimpin

mempertimbangkan saran-saran dari masyarakat. Berikut adalah hasil dari

tanggapan responden :

Tabel 4.91

Tanggapan Responden Mengenai Permasalahan Kota Bandung dapat

Diatasi Karena Pemimpin Mempertimbangkan Saran-Saran dari

Masyarakat

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

18%2 Tidak Setuju 2 2 1%

3 Kurang Setuju 3 26 16%

4 Setuju 4 94 59%
82%

5 Sangat Setuju 5 37 23%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.91 di atas, maka dapat dilihat sebanyak 29 orang

dengan persentase sebesar 18% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan

sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 131 orang dengan persentase sebesar

82% menyatakan setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap permasalahan Kota

Bandung dapat diatasi karena pemimpin mampu mempertimbangkan saran-saran

dari masyarakat yang mana artinya bahwa pimpinan di Kota Bandung sangat

terbuka dengan saran-saran yang diberikan oleh masyarakat Kota Bandung untuk

kemajuan Kota Bandung. Meskipun masih ada sebagian kecil responden yang

menganggap bahwa permasalahan di Kota Bandung belum bisa di atasi dengan
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baik karena pimpinan di Kota Bandung dinilai belum bisa menerima saran-saran

dari masyarakat.

Berikutnya adalah hasil tanggapan responden mengenai permasalahan Kota

Bandung dapat lebih cepat diatasi karena pemimpin mempertimbangkan saran-

saran dari masyarakat. Berikut adalah hasil tanggapan responden mengenai

pernyataan tersebut :

Tabel 4.92

Tanggapan Responden Mengenai Permasalahan Kota Bandung dapat Lebih

Cepat Diatasi Karena Pemimpin Mempertimbangkan Saran-Saran dari

Masyarakat

No Jawaban Bobot Frekuensi Persentase
Kelompok

Tanggapan

1 Sangat Tidak Setuju 1 1 1%

18%2 Tidak Setuju 2 2 1%

3 Kurang Setuju 3 26 16%

4 Setuju 4 94 59%
82%

5 Sangat Setuju 5 37 23%

Total Skor 160 100% 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.92 di atas, maka dapat dilihat sebanyak 29 orang

dengan persentase sebesar 18% menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan

sangat tidak setuju. Sedangkan sebanyak 131 orang dengan persentase sebesar

82% menyatakan setuju dan sangat setuju. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap permasalahan Kota

Bandung lebih cepat diatasi karena pemimpin mampu mempertimbangkan saran-

saran dari masyarakat yang mana artinya bahwa pimpinan di Kota Bandung

sangat terbuka dengan saran-saran yang diberikan oleh masyarakat Kota Bandung

untuk kemajuan Kota Bandung. Meskipun masih ada sebagian kecil responden

yang menganggap bahwa permasalahan di Kota Bandung belum bisa di atasi
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dengan cepat karena pimpinan di Kota Bandung dinilai belum bisa menerima

saran-saran dari masyarakat.

Selanjutnya, setelah dijabarkan mengenai hasil analisis deskriptif dari setiap

pertanyaan, maka akan dilakukan rekapitulasi jawaban mengenai variabel

Kepemimpinan Kreatif. Berikut adalah hasil rekapitulasi keseluruhan jawaban

yang menunjukkan total jawab responden dan rata-rata hasil jawaban serta kriteria

jawaban:

Tabel 4.93

Rekapitulasi Data Jawaban Responden pada Variabel Kepemimpinan

Kreatif

No.
Derajat Jawaban

Total Mean
Kriteria

Jawaban1 2 3 4 5

1 0 2 10 98 50 160 4,22 Sangat Bak

2 0 2 9 102 47 160 4,21 Sangat Baik

3 0 2 14 96 48 160 4,19 Baik

4 0 0 29 92 39 160 4,06 Baik

5 0 2 30 107 21 160 3,92 Baik

6 1 1 37 92 29 160 3,92 Baik

7 0 2 23 109 26 160 3,99 Baik

8 0 1 10 117 32 160 4,12 Baik

9 0 1 20 104 35 160 4,08 Baik

10 0 0 23 104 33 160 4,06 Baik

11 0 1 12 110 37 160 4,14 Baik

12 1 2 29 98 30 160 3,96 Baik

13 1 0 11 92 56 160 4,26 Sangat Baik

14 0 0 12 118 30 160 4,11 Baik

15 0 3 12 112 33 160 4,09 Baik

16 1 0 28 111 20 160 3,93 Baik

17 1 2 23 108 26 160 3,97 Baik

18 1 4 33 97 25 160 3,88 Baik
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Sangat
Buruk

Buruk Sedang Baik
Sangat
Baik

4,02

19 1 6 49 89 15 160 3,69 Baik

20 1 1 22 114 22 160 3,97 Baik

21 2 0 52 89 17 160 3,74 Baik

22 1 2 23 93 41 160 4,07 Baik

23 1 2 33 98 26 160 3,91 Baik

24 1 2 26 94 37 160 4,02 Baik

25 1 2 26 94 37 160 4,02 Baik

Grand Mean 4,02 Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.67 di atas menunjukkan hasil rekapitulasi data dan dari hasil

rekapitulasi tersebut diperoleh hasil rata-rata jawaban responden mengenai

Kepemimpinan Kreatif sebesar 4,02. Selanjutnya, hasil dari rata-rata tersebut

digunakan untuk menunjukkan posisi interval variabel Kepemimpinan Kreatif,

maka hasil tersebut dapat digambarkan pada garis kontinum berikut ini :

1 1,8 2,6 3,4 4,2 5

Gambar 4.7

Garis Kontinum Variabel Kepemimpinan Kreatif

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi data jawaban responden atas

tanggapan mengenai Kepemimpinan Kreatif yang terdiri dari 25 item pertanyaan.

Maka, dapat dilihat pada Gambar 4.7 yang menunjukkan rata-rata jawaban
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responden sebesar 4,02 yang artinya bahwa kepemimpinan kreatif yang dilakukan

oleh Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung berada pada kategori baik

dan dapat diterima oleh masyarakat Kota Bandung.

4.2 Pengujian Rumusan Masalah dan Hipotesis Penelitian

4.2.1 Pengaruh Kepemimpinan Kreatif, Kelembagaan, dan Komitmen

Masyarakat terhadap Identitas Kota dan Dampaknya pada Citra

Kota

Hasil penelitian pada sub bab ini akan membahas mengenai hasil

pengolahan data berdasarkan sub struktural I dan sub struktural II. Hasil

pengolahan data pada sub struktural I yaitu pengaruh kepemimpinan kreatif,

kelembagaan dan komitmen masyarakat terhadap identitas kota dan hasil

pengolahan data pada sub struktural II yaitu pengaruh kepemimpinan kreatif,

kelembagaan dan komitmen masyarakat terhadap identitas kota dan dampaknya

terhadap citra kota.

4.2.1.1 Sub struktural I Pengaruh Kepemimpinan Kreatif, Kelembagaan,

dan Komitmen Masyarakat terhadap Identitas Kota

1. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan

hubungan antara variabel kepemimpinan kreatif, kelembagaan, dan komitmen

masyarakat, terhadap variabel identitas kota secara bersamaan. Berikut ini, dapat

di lihat pada tabel 4.94 di bawah yang menunjukkan hasil dari model summary

mengenai variabel kepemimpinan kreatif, kelembagaan, dan komitmen

masyarakat, terhadap variabel identitas kota.
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Tabel 4.94

Model Summary

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .593a .352 .340 2.05689

a. Predictors: (Constant), KOMITMEN MASYARAKAT,

KELEMBAGAAN, KPEMIMPINAN KREATIF

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.94 , maka dapat dilihat hasil pengolahan data dan

dapat diketahui nilai R sebesar 0,593. Angka tersebut menujukkan bahwa variabel

kepemimpinan kreatif, kelembagaan, dan komitmen masyarakat memiliki

hubungan yang cukup kuat terhadap variabel identitas kota. Korelasi yang terjadi

adalah koefisien positif atau cukup kuat hubungannya, yaitu berada di antara

angka 0,40 – 0,599.

2. Uji Koefisien Determinasi

Mengacu pada tabel sebelumnya yang telah dijabarkan, maka dapat terlihat

nilai koefisien determinasi pada kolom R Square adalah sebesar 0,352 atau 35,2%.

Nilai tersebut menggambarkan bahwa kontribusi atas sumbangan pengaruh dari

variabel kepemimpinan kreatif, kelembagaan, komitmen masyarakat, dan bauran

pemasaran, terhadap identitas kota adalah sebesar 35,2%. Sedangkan, sisanya

sebesar 64,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam

penelitian ini. besarnya variabel ini disebut sebagai error (error : 0,648)

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang

kuat secara simultan atau bersamaan antara variabel kepemimpinan kreatif,

kelembagaan, komitmen masyarakat, dan bauran pemasaran, terhadap identitas

kota. Pada pengujian simultan diperlukan nilai F tabel. F tabel digunakan sebagai

pembanding dengan nilai dari F hitung. Nilai F tabel dapat dilihat dari tingkat
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probabilitas 0,10 nilai df 1 sebesar 3, dan nilai df 2 adalah 160-3-1 = 156. Maka,

diperoleh nilai F tabel sebesar 1,98. Hasil pengolahan data dalam uji F dapat

dilihat pada Tabel 4.95 berikut ini :

Tabel 4.95

Uji Simultan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 358.488 3 119.496 28.244 .000b

Residual 660.006 156 4.231

Total 1018.494 159

a. Dependent Variable: IDENTITAS KOTA

b. Predictors: (Constant), KOMITMEN MASYARAKAT, KELEMBAGAAN, KPEMIMPINAN

KREATIF

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.95 di atas, terlihat bahwa nilai dari F hitung > F tabel

yaitu 28,244 lebih besar dari 2,12. Selain itu, dapat dilihat nilai Sig F sebesar

0,000 lebih kecil dari 0,10. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, maka

dapat diambil keputusan untuk menolak H0. Artinya secara bersamaan variabel

kepemimpinan kreatif, kelembagaan, komitmen masyarakat, dan bauran

pemasaran secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap identitas kota Bandung.

4. Uji Parsial

Uji parsial dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi

pengaruh dari masing-masing variabel yaitu kepemimpinan kreatif, kelembagaan,

komitmen masyarakat, dan bauran pemasaran terhadap identitas kota. Pengujian

ini dilakukan dengan uji t dan diperoleh hasil sebagai berikut :
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Tabel 4.96

Uji Parsial

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. Correlations

B Std. Error Beta Zero-

order

Partial Part

1

(Constant) 9.324 4.793 5.200 .000

KPEMIMPINAN

KREATIF
.089 .024 .345 3.728 .000 .554 .286 .240

KELEMBAGAAN .338 .144 .190 2.346 .020 .466 .185 .151

KOMITMEN

MASYARAKAT
.140 .082 .152 4.714 .089 .479 .136 .110

a. Dependent Variable: IDENTITAS KOTA

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.97 dapat dilihat hasil dari uji t pada analisis jalur,

koefisien yang digunakan adalah koefisien beta atau koefisien standar (beta atau

standardized coefficients). Nilai t-tabel ditentukan dengan memperhatikan nilai df

atau derajat kebebasan, yaitu 160-4 = 156 dan jumlah variabel yaitu 4, serta

signifikansi menggunakan 2 sisi. Sehingga, didapat nilai t-tabel sebesar 1,65.

Penolakan H0 dilakukan apabila t-hitung > t-tabel.

1. Koefisien beta pertama = 0,345. Diperoleh t-hitung sebesar 3,728 lebih besar

dari nilai t-tabel 1,65, dan nilai t Sig 0,000 < 0,10. Maka, dapat disimpulkan

H0 atau dengan kata lain kepemimpinan kreatif berpengaruh terhadap

identitas kota sebesar 0,345 dan berpengaruh secara signifikan.

2. Koefisien beta kedua = 0,190. Diperoleh t-hitung sebesar 2,346 lebih besar

dari nilai t-tabel 1,65, dan nilai t Sig 0,020 < 0,10. Maka, dapat disimpulkan

H0 ditolak atau dengan kata lain kelembagaan berpengaruh terhadap identitas

kota sebesar 0,184 dan berpengaruh secara signifikan.

3. Koefisien beta ketiga = 0,152. Diperoleh t-hitung sebesar 1,714 lebih besar

dari nilai t-tabel 1,65, dan nilai t Sig 0,089 < 0,10. Maka, dapat disimpulkan
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H0 ditolak atau dengan kata lain komitmen masyarakat berpengaruh terhadap

identitas kota sebesar 0,153 dan berpengaruh secara signifikan.

Tabel 4.97

Kontribusi Pengaruh antara Variabel

Variabel Beta Zero Order Total

Kepemimpinan Kreatif (X1) 0,345 0,554 0,191

Kelembagaan (X2) 0,190 0,466 0.088

Komitmen Masyarakat (X3) 0,152 0,479 0,073

Total 0,352

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.97 di atas yang menggambarkan hasil dari

pengolahan data yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai dari koefisien

determinasi (R Square) sebesar 0,352 atau 35,2%. Nilai tersebut merupakan

kontribusi dari total variabel kepemimpinan kreatif sebesar 0,191 atau 19,1%,

kelembagaan sebesar 0,088 atau 8,8%, dan komitmen masyarakat sebesar 0,073

atau 7,3% terhadap naik turunnya variabel identitas kota sebesar 35,2% dan

sisanya sebesar 64,8% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak

termasuk di dalam penelitian ini atau disebut error = 0,648.

Berikutnya, pada tabel 4.98 menjabarkan mengenai korelasi di antara

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu

variabel kepemimpinan kreatif (X1), kelembagaan (X2), dan komitmen

masyarakat (X3).

Tabel 4.98

Matriks Korelasi Variabel Independen

Correlations

KPEMIMPINAN

MASYARAKAT

KELEMBAGAAN KOMITMEN

MASYARAKAT



126

126

KPEMIMPINAN KREATIF

Pearson

Correlation
1 .575** .664**

Sig. (2-

tailed)
.000 .000

N 160 160 160

KELEMBAGAAN

Pearson

Correlation
.575** 1 .517**

Sig. (2-

tailed)
.000 .000

N 160 160 160

KOMITMEN MASYARAKAT

Pearson

Correlation
.664** .517** 1

Sig. (2-

tailed)
.000 .000

N 160 160 160

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Tabel 4.98 di atas menjabarkan tentang hubungan korelasi antara

kepemimpinan kreatif, kelembagaan, komitmen masyarakat, dan bauran

pemasaran. Berikut adalah penjelasan mengenai korelasi dari variabel independen

yang ada di dalam penelitian ini :

1. Korelasi antara kepemimpinan kreatif dan kelembagaan

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil dari nilai korelasi antara

variabel kepemimpinan kreatif dan kelembagaan sebesar 0,575. Maka, dapat

diartikan bahwa hubungan antara variabel kepemimpinan kreatif dan

kelembagaan cukup kuat dan positif. Jika kepemimpinan kreatif yang

dilakukan semakin baik maka kelembagaan akan semakin baik, begitupun

sebaliknya.

2. Korelasi antara variabel kelembagaan dan komitmen masyarakat

Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dilakukan, diperoleh hasil dari

nilai korelasi antara variabel kelembagaan dan komitmen masyarakat sebesar

0,517. Maka, dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel kelembagaan
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dan komitmen masyarakat cukup kuat dan positif. Jika kinerja kelembagaan

semakin baik, maka tingkat komitmen masyarakat akan semakin tinggi.

Begitupun sebaliknya.

3. Korelasi antara kepemimpinan kreatif dan komitmen masyarakat

Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dilakukan, diperoleh hasil dari

nilai korelasi antara variabel kepemimpinan kreatif dan komitmen masyarakat

sebesar 0,664. Maka, dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel

kelembagaan dan komitmen masyarakat kuat dan positif. Jika, kepemimpinan

kreatif yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung semakin baik, maka

komitmen masyarakat semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijabarkan di atas, maka dapat

digambarkan pola hubungan antara variabel sebagai berikut :

Gambar 4.8

Diagram Jalur Struktural 1

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Gambar 4.8 menggambarkan pengaruh kepemimpinan kreatif (X1),

kelembagaan (X2), dan komitmen masyarakat (X3) terhadap identitas kota (Y).

Persamaan matematis atas gambar tersebut adalah sebagai berikut :

Struktural 1 Y = 0,345 X1 + 0,190 X2 + 0,152 X3 + (ε1)
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4.2.1.2 Sub Struktural II Pengaruh Kepemimpinan Kreatif, Kelembagaan,

dan Komitmen Masyarkat terhadap Identitas Kota serta Dampaknya

pada Citra Kota

1. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan

hubungan antara variabel kepemimpinan kreatif, kelembagaan, komitmen

masyarakat, dan identitas kota terhadap citra kota secara bersamaan. Tabel 4.99 di

bawah ini menunjukkan hasil dari model summary.

Tabel 4.99

Model Summary

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .728a .530 .518 6.87470

a. Predictors: (Constant), IDENTITAS KOTA, KELEMBAGAAN,

KOMITMEN MASYARAKAT, KEPEMIMPINAN KREATIF

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.99 maka terlihat hasil pengolahan data dan dapat

diketahui nilai R sebesar 0,728. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel

kepemimpinan kreatif, kelembagaan, komitmen masyarakat, dan identitas kota

memiliki hubungan yang kuat dengan citra kota Bandung. Korelasi yang terjadi

adalah koefisien positif atau memiliki hubungan yang kuat, yaitu berada diantara

angka 0,60 – 0,799.

2. Uji Koefisien Determinasi

Mengacu pada tabel sebelumnya yang telah dijabarkan, maka dapat terlihat

nilai koefisien determinasi pada kolom R Square adalah sebesar 0,530 atau 53%.

Nilai tersebut menggambarkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh dari

variabel kepemimpinan kreatif, kelembagaan, komitmen masyarakat, dan identitas

kota terhadap citra kota adalah sebesar 53%. Sedangkan, sisanya sebesar 47%
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dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk di dalam penelitian. Besarnya

variabel lain ini disebut sebagai error (error = 0,470).

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang

kuat secara bersama-sama antara variabel kepemimpinan kreatif, kelembagaan,

komitmen masyarakat, dan identitas kota terhadap citra kota Bandung. Pada

pengujian simultan diperlukan nilai F tabel. F tabel digunakan sebagai

pembanding dengan nilai F hitung. Nilai F tabel dapat dilihat dari tingkat

probabilitas 0,10, nilai df 1 sebesar 4, dan nilai df 2 adalah 160-4-1 = 155. Maka,

diperoleh nilai F tabel sebesar 1,98. Hasil pengolahan data dalam uji F dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.100

Uji Simultan

ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1

Regression 8252.463 4 2063.116 43.653 .000b

Residual 7325.537 155 47.262

Total 15578.000 159

a. Dependent Variable: CITRA KOTA

b. Predictors: (Constant), IDENTITAS KOTA, KELEMBAGAAN, KOMITMEN MASYARAKAT,

KEPEMIMPINAN KREATIF

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.100 di atas, terlihat bahwa nilai dari F hitung lebih

besar dari nilai F tabel yaitu 43,653 > 1,98. Selain itu, dapat dilihat nilai sig F

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,10. Dari hasil pengolahan data tersebut maka

dapat diambil keputusan untuk menolak H0. Artinya secara bersama-sama
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kepemimpinan kreatif, kelembagaan, komitmen masyarakat, dan identitas kota

secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

citra kota Bandung.

4. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi

pengaruh dari masing-masing variabel kepemimpinan kreatif, kelembagaan,

komitmen masyarakat, bauran pemasaran, dan identitas kota terhadap citra kota

Bandung. Pengujian ini dilakukan dengan uji t dan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.101

Uji Parsial

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. Correlations

B Std.

Error

Beta Zero-

order

Partial Part

1

(Constant) 22.039 6.491 3.395 .001

KEPEMIMPINAN

KREATIF
.141 .083 .139 4.689 .093 .568 .134 .093

KELEMBAGAAN 2.557 .490 .367 5.220 .000 .627 .387 .287

KOMITMEN

MASYARAKAT
.219 .275 .061 .794 .428 .496 .064 .044

IDENTITAS KOTA 4.250 .268 .320 4.671 .000 .597 .351 .257

a. Dependent Variable: CITRA KOTA

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.101 dapat terlihat hasil dari uji t pada struktural II.

Pada analisis jalur, koefisien yang digunakan adalah koefisien beta atau koefisien

standar (beta dan standardized coefficients). Nilai t-tabel ditentukan dengan

memperhatikan nilai df (derajat kebebasan) yaitu 160-5 = 155 dan jumlah variabel
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yaitu 5, serta signifikansi menggunakan dua sisi. Sehingga di dapat nilai t-tabel

adalah sebesar 1,65. Penolakan H0 dilakukan apabila t-hitung > dari t-tabel.

1. Koefisien beta pertama = 0,139. Diperoleh dari t-hitung sebesar 1,689, lebih

besar dari nilai t-tabel 1,65 dan nilai sig t 0,093<0,10, maka dapat

disimpulkan H0 ditolak atau dengan kata lain kepemimpinan kreatif

berpengaruh terhadap citra kota sebesar 0,139 dan berpengaruh secara

signifikan.

2. Koefisien beta kedua = 0,367. Diperoleh t-hitung sebesar 5,220 lebih besar

dari nilai t-tabel 1,65 dan nilai sig t 0,000<0,10, maka dapat disimpulkan H0

ditolak atau dengan kata lain kelembagaan berpengaruh terhadap citra kota

sebesar 0,367 dan berpengaruh secara signifikan.

3. Koefisien beta ketiga = 0,064. Diperoleh t-hitung sebesar 0,794 lebih kecil

dari nilai t-tabel 1,65 dan nilai sig t 0,428>0,10 maka dapat disimpulkan H0

diterima atau dengan kata lain komitmen masyarakat tidak berpengaruh

signifikan terhadap citra kota.

4. Koefisien beta kelima = 0,320. Diperoleh t-hitung sebesar 4,671 lebih besar

dari nilai t-tabel 1,65 dan nilai sig t 0,000<0,10, maka dapat disimpulkan H0

ditolak atau dengan kata lain identitas kota berpengaruh terhadap citra kota

sebesar 0,320 dan berpengaruh secara signifikan.

Tabel 4.102

Kontribusi Pengaruh Antar Variabel Struktural II

Variabel Beta Zero Order Total

Kepemimpinan Kreatif (X1) 0,139 0,568 0,079

Kelembagaan (X2) 0,367 0,627 0,230

Komitmen Masyarakat (X3) 0,061 0,496 0,030

Identitas Kota (Y) 0,320 0,597 0,191

Total 0,530

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018
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Berdasarkan tabel 4.102 di atas yang menggambarkan hasil dari pengolahan

data yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai dari koefisien determinasi (R

Square) sebesar 0,530 atau 53%. Nilai tersebut merupakan kontribusi dari total

variabel kepemimpinan kreatif sebesar 0,079 atau 7,9%, kelembagaan sebesar

0,230 atau 23%, komitmen masyarakat sebesar 0,030 atau 3%, dan identitas kota

sebesar 0,191 atau 19,1% terhadap naik turunnya variabel citra kota sebesar 53%

dan sisanya sebesar 47% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak

termasuk di dalam penelitian ini atau disebut dengan error = 0,470.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat

digambarkan pola hubungan antar variabel adalah sebagai berikut :

Gambar 4.9

Diagram Jalur Struktural II

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Gambar di atas menggambarkan pengaruh kepemimpinan kreatif ( X1) ,

kelembagaan (X2), dan komitmen masyarakat (X3) terhadap identitas kota (Y) dan

dampaknya pada citra kota (Z). Persamaan struktural berdasarkan gambar tersebut

adalah sebagai berikut :

Struktural I Y = 0,345 𝐗𝟏 + 0,190 𝐗𝟐 + 0,152 𝐗𝟑 + (Ԑ𝟏)
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Struktural II Z = 0,139 𝐗𝟏 + 0,367 𝐗𝟐 + 0,061 𝐗𝟑 + 0,320 Y + (Ԑ𝟐)

4.2.2 Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Identitas Kota dan

Dampaknya pada Citra Kota

Hasil penelitian pada sub bab ini akan membahas mengenai hasil

pengolahan data berdasarkan sub struktural I dan sub struktural II. Hasil

pengolahan data pada sub struktural I yaitu pengaruh bauran pemasaran terhadap

identitas kota dan hasil pengolahan data pada sub struktural II yaitu pengaruh

bauran pemasaran terhadap identitas kota dan dampaknya terhadap citra kota.

4.2.2.1 Sub Struktural I Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Identitas

Kota

1. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan

hubungan antara variabel bauran pemasaran terhadap identitas kota secara

bersamaan. Dapat dilihat pada tabel 4.103 di bawah ini yang menunjukkan hasil

dari model summary.

Tabel 4.103

Model Summary

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .431a .186 .181 2.29104

a. Predictors: (Constant), BAURAN PEMASARAN

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.103 maka terlihat hasil pengolahan data dan dapat

diketahui nilai R sebesar 0,434. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel
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bauran pemasaran memiliki hubungan yang cukup kuat dengan identitas kota

Bandung. Korelasi yang terjadi adalah koefisien positif atau memiliki hubungan

yang cukup kuat, yaitu berada diantara angka 0,40 – 0,599.

2. Uji Koefisien Determinasi

Mengacu pada tabel sebelumnya yang telah dijabarkan, maka dapat

terlihat nilai koefisien determinasi pada kolom R Square adalah sebesar 0,186

atau 18,6%. Nilai tersebut menggambarkan bahwa kontribusi atau sumbangan

pengaruh dari variabel bauran pemasaran terhadap identitas kota yaitu sebesar

18,6%. Sedangkan, sisanya sebesar 81,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang

tidak termasuk di dalam penelitian. Besarnya variabel lain ini disebut sebagai

error (error = 0,814).

3. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi

pengaruh dari variabel bauran pemasaran terhadap identitas kota Bandung.

Pengujian ini dilakukan dengan uji t dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.104

Uji Parsial

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. Correlations

B Std. Error Beta Zero-

order

Partial Part

1

(Constant) 15.620 4.696 9.209 .000

BAURAN

PEMASARAN
.323 .054 .431 6.003 .000 .431 .431 .431

a. Dependent Variable: IDENTITAS KOTA

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018
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Berdasarkan tabel 4.104 dapat terlihat hasil dari uji t pada struktural III.

Pada analisis jalur, koefisien yang digunakan adalah koefisien beta atau koefisien

standar (beta dan standardized coefficients). Nilai t-tabel ditentukan dengan

memperhatikan nilai df (derajat kebebasan) yaitu 160-2 = 158 dan jumlah variabel

yaitu 2, serta signifikansi menggunakan dua sisi. Sehingga di dapat nilai t-tabel

adalah sebesar 1,65. Penolakan H0 dilakukan apabila t-hitung > dari t-tabel.

Koefisien beta pada variabel bauran pemasaran sebesar 0,434. Diperoleh

dari t-hitung sebesar 6,003, lebih besar dari nilai t-tabel 1,65 dan nilai sig t

0,000<0,10, maka dapat disimpulkan H0 ditolak atau dengan kata lain bauran

pemasaran berpengaruh terhadap identitas kota sebesar 0,431 dan berpengaruh

secara signifikan.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat

digambarkan pola hubungan antar variabel adalah sebagai berikut :

Gambar 4.10

Diagram Jalur Struktural I

Gambar di atas menggambarkan pengaruh bauran pemasaran (X) terhadap

identitas kota (Y). Persamaan struktural berdasarkan gambar tersebut adalah

sebagai berikut :

Struktural I Y = 0,431 𝐗+ (Ԑ𝟏)

4.2.2.2 Sub Struktural II Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Identitas

Kota dan Dampaknya pada Citra Kota
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1. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan

hubungan antara variabel bauran pemasaran dan identitas kota terhadap citra kota

secara bersamaan. Berikut pada tabel 4.105 di bawah ini menunjukkan hasil dari

model summary.

Tabel 4.105

Model Summary

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .717a .514 .508 6.94134

a. Predictors: (Constant), IDENTITAS KOTA, BAURAN PEMASARAN

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.105 pada halaman sebelumnya, maka terlihat hasil

pengolahan data dan dapat diketahui nilai R sebesar 0,717. Angka tersebut

menunjukkan bahwa variabel bauran pemasaran dan identitas kota terhadap citra

kota memiliki hubungan yang kuat dengan citra kota Bandung. Korelasi yang

terjadi adalah koefisien positif atau memiliki hubungan yang kuat, yaitu berada

diantara angka 0,60 – 0,799.

2. Uji Koefisien Determinasi

Mengacu pada tabel sebelumnya yang telah dijabarkan, maka dapat

terlihat nilai koefisien determinasi pada kolom R Square adalah sebesar 0,514

atau 51,4%. Nilai tersebut menggambarkan bahwa kontribusi atau sumbangan

pengaruh dari variabel bauran pemasaran dan identitas kota terhadap citra kota

adalah sebesar 51,4%. Sedangkan, sisanya sebesar 48,6% dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak termasuk di dalam penelitian. Besarnya variabel lain ini

disebut sebagai error (error = 0,486).

3. Uji Simultan (Uji F)
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Penelitian ini dilakukan uji simultan (uji F) guna untuk mengetahui apakah

terdapat pengaruh yang kuat secara bersama-sama antara variabel bauran

pemasaran dan identitas kota terhadap citra kota Bandung. Pada pengujian

simultan diperlukan nilai F tabel. F tabel digunakan sebagai pembanding dengan

nilai F hitung. Nilai F tabel dapat dilihat dari tingkat probabilitas 0,10, nilai df 1

sebesar 2, dan nilai df 2 adalah 160-2-1 = 157. Maka, diperoleh nilai F tabel

sebesar 2,34. Hasil pengolahan data dalam uji F dapat dilihat pada tabel 4.106 di

halaman selanjutnya.

Tabel 4.106

Uji Simultan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 8013.395 2 4006.697 83.157 .000b

Residual 7564.605 157 48.182

Total 15578.000 159

a. Dependent Variable: CITRA KOTA

b. Predictors: (Constant), IDENTITAS KOTA, BAURAN PEMASARAN

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.106 di atas, terlihat bahwa nilai dari F hitung lebih

besar dari nilai F tabel yaitu 83,157 > 2,34. Selain itu, dapat dilihat nilai sig F

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,10. Dari hasil pengolahan data tersebut maka

dapat diambil keputusan untuk menolak H0. Artinya secara bersama-sama bauran

pemasaran dan identitas kota secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang

positif dan signifikan terhadap citra kota Bandung.

4. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi

pengaruh dari masing-masing variabel bauran pemasaran dan identitas kota
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terhadap citra kota Bandung. Pengujian ini dilakukan dengan uji t dan diperoleh

hasil sebagai berikut :

Tabel 4.107

Uji Parsial

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. Correlations

B Std. Error Beta Zero-

order

Partial Part

1

(Constant) 22.543 6.370 3.539 .001

BAURAN

PEMASARAN
4.293 .181 .441 7.154 .000 .616 .496 .398

IDENTITAS

KOTA
4.591 .241 .407 6.599 .000 .597 .466 .367

a. Dependent Variable: CITRA KOTA

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil uji t struktural II pada tabel 4.107 dapat terlihat hasilnya.

Pada analisis jalur, koefisien yang digunakan adalah koefisien beta atau koefisien

standar (beta dan standardized coefficients). Nilai t-tabel ditentukan dengan

memperhatikan nilai df (derajat kebebasan) yaitu 160-3 = 157 dan jumlah variabel

yaitu 3, serta signifikansi menggunakan dua sisi. Sehingga di dapat nilai t-tabel

adalah sebesar 1,65. Penolakan H0 dilakukan apabila t-hitung > dari t-tabel.

1. Koefisien beta pertama = 0,444. Diperoleh dari t-hitung sebesar 7,154,

lebih besar dari nilai t-tabel 1,65 dan nilai sig t 0,000<0,10, maka dapat

disimpulkan H0 ditolak atau dengan kata lain bauran pemasaran

berpengaruh terhadap citra kota sebesar 0,441 dan berpengaruh secara

signifikan.

2. Koefisien beta kedua = 0,407. Diperoleh t-hitung sebesar 6,599 lebih besar

dari nilai t-tabel 1,65 dan nilai sig t 0,000<0,10, maka dapat disimpulkan

H0 ditolak atau dengan kata lain identitas kota berpengaruh terhadap citra

kota sebesar 0,407 dan berpengaruh secara signifikan.
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Tabel 4.108

Kontribusi Pengaruh Antar Variabel Struktural II

Variabel Beta Zero Order Total

Bauran Pemasaran (X) 0,441 0,616 0,271

Identitas Kota (Y) 0,407 0,597 0,243

Total 0,514

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.108 di atas yang menggambarkan hasil dari

pengolahan data yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai dari koefisien

determinasi (R Square) sebesar 0,514 atau 51,4%. Nilai tersebut merupakan

kontribusi dari total variabel bauran pemasaran sebesar 0,271 atau 27,1% dan

identitas kota sebesar 0,243 atau 24,3% terhadap naik turunnya variabel citra kota

sebesar 51,4% dan sisanya sebesar 48,6% merupakan kontribusi dari variabel lain

yang tidak termasuk di dalam penelitian ini atau disebut dengan error = 0,486.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat

digambarkan pola hubungan antar variabel adalah sebagai berikut :

Gambar 4.10

Diagram Jalur Struktural II

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018
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Berdasarkan gambar di atas menggambarkan pengaruh bauran pemasaran

(X) terhadap identitas kota (Y) dan dampaknya pada citra kota (Z). Persamaan

struktural berdasarkan gambar tersebut adalah sebagai berikut :

Struktural I Y = 0,431 𝐗 + (Ԑ𝟏)

Struktural II Z = 0,441 X+ 0,407 Y+ (Ԑ𝟐)

4.2.3 Pengaruh Kepemimpinan Kreatif terhadap Komitmen Masyarakat

yang di Moderasi oleh Kelembagaan dan Proses Asimilasi Serta

Pengaruh Komitmen Masyarakat dan Bauran Pemasaran terhadap

Citra Kota

Selanjutnya akan dijabarkan hasil pengolahan data mengenai pengaruh

kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat yang di moderasi oleh

kelembagaan dan proses asimilasi serta pengaruh komitmen masyarakat dan

bauran pemasaran terhadap citra kota. Hasil pengolahan data di bagi berdasarkan

sub struktural I dan sub struktural II.

4.2.3.1 Pengaruh Kepemimpinan Kreatif terhadap Komitmen Masyarakat

Sebelum di Moderasi

1. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan

hubungan antara variabel kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat.

Hasil pengolahan data untuk mengetahui analisis korelasi berganda dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 4.109

Model Summary

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate
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1 .664a .441 .437 2.05638

a. Predictors: (Constant), KEPEMIMPINAN KREATIF

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.109 di atas, maka dapat terlihat nilai dari R sebesar

0,664. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan

positif antara kepemimpinan kreatif dengan komitmen masyarakat. Hubungan

antara variabel tersebut dinyatakan kuat karena berada pada rentang 0,60 - 0,799.

2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien

determinasi dapat dilihat pada tabel sebelumnya, yang mana nilai R square

menunjukkan besarnya pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap komitmen

masyarakat sebesar 0,441 atau 44,1%. Sedangkan, sebesar 0,551atau 55,1%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini (error :

0,551).

3. Uji Parsial

Pengujian secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji t yaitu untuk

mengetahui signifikansi pengaruh variabel kepemimpinan kreatif terhadap

komitmen masyarakat. Nilai df 1 adalah 2 dan df 2 adalah 160-2 = 158. Maka,

nilai t tabel adalah 1,65. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.110

Uji Parsial

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta
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1

(Constant) 5.984 4.685 3.551 .001

KEPEMIMPINAN

KREATIF
.186 .017 .664 14.164 .000

a. Dependent Variable: KOMITMEN MASYARAKAT

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.110 dapat terlihat hasil dari uji t. Pada analisis jalur,

koefisien yang digunakan adalah koefisien beta atau koefisien standar (beta dan

standardized coefficients). Nilai t-tabel ditentukan dengan memperhatikan nilai df

(derajat kebebasan) yaitu 160-2 = 158 dan jumlah variabel yaitu 2, serta

signifikansi menggunakan dua sisi. Sehingga di dapat nilai t-tabel adalah sebesar

1,65. Penolakan H0 dilakukan apabila t-hitung > dari t-tabel.

Koefisien beta pada variabel bauran pemasaran sebesar 0,664. Diperoleh

dari t-hitung sebesar 11,164, lebih besar dari nilai t-tabel 1,65 dan nilai sig t

0,000<0,10, maka dapat disimpulkan H0 ditolak atau dengan kata lain

kepemimpinan kreatif berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen

masyarakat sebesar 0,664.

4.2.3.2 Sub Struktural I Pengaruh Kepemimpinan Kreatif terhadap

Komitmen Masyarakat yang di Moderasi oleh Kelembagaan dan

Proses Asimilasi

1. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan

hubungan antara variabel kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat

yang di moderasi oleh kelembagaan dan proses asimilasi. Hasil pengolahan data

untuk mengetahui analisis korelasi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.111

Model Summary

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .692a .479 .462 2.01100

a. Predictors: (Constant), KEPEMIMPINAN KREATIF X PROSES

ASIMILASI, KELEMBAGAAN, KEPEMIMPINAN KREATIF, PROSES

ASIMILASI, KEPEMIMPINAN KREATIF X KELEMBAGAAN

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.111 di atas, maka dapat terlihat nilai dari R sebesar

0,692. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan

positif antara kepemimpinan kreatif dengan komitmen masyarakat yang di

moderasi oleh kelembagaan dan proses asimilasi. Hubungan antara variabel

tersebut dinyatakan kuat karena berada pada rentang 0,60 - 0,799.

2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien

determinasi dapat dilihat pada tabel sebelumnya, yang mana nilai R square

menunjukkan besarnya pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap komitmen

masyarakat yang di moderasi kelembagaan dan proses asimilasi sebesar 0,479

atau 47,9%. Sedangkan, sebesar 0,521atau 52,1% dipengaruhi oleh variabel lain

yang tidak terdapat di dalam penelitian ini (error : 0,521).

3. Uji Simultan

Pengujian secara simultan dilakukan dengan uji F agar dapat mengetahui

apakah terdapat pengaruh variabel kepemimpinan kreatif terhadap komitmen

masyarakat yang di moderasi oleh kelembagaan dan proses asimilasi. Df 1 sebesar
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5 dan df 2 sebesar 160-5-1 = 154. Maka, diperoleh nilai F tabel adalah 1,89. Hasil

uji F dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.112

Uji Simultan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 572.400 5 114.480 28.308 .000b

Residual 622.794 154 4.044

Total 1195.194 159

a. Dependent Variable: KOMITMEN MASYARAKAT

b. Predictors: (Constant), KEPEMIMPINAN KREATIF X PROSES ASIMILASI, KELEMBAGAAN,

KEPEMIMPINAN KREATIF, PROSES ASIMILASI, KEPEMIMPINAN KREATIF X

KELEMBAGAAN

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan Tabel 4.112 di atas yang menunjukkan hasil pengolahan data

menggunakan uji F, maka dapat dilihat nilai F hitung sebesar 28,308 lebih besar

dari nilai F tabel 1,89. Nilai Sig F sebesar 0,000 < 0,10. Sehingga, dapat

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel

kepemimpinan kreatif (X), kelembagaan (M1), proses asimilasi (M2), dan

interaksi X*M1 serta X*M2 terhadap komitmen masyarakat (Y).

4. Uji Parsial

Pengujian secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji t yaitu untuk

mengetahui signifikansi pengaruh variabel kepemimpinan kreatif terhadap

komitmen masyarakat yang di moderasi oleh kelembagaan dan proses asimilasi.

Nilai df 1 adalah 6 dan df 2 adalah 160-6 = 154. Maka, nilai t tabel adalah 1,65.

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.113

Uji Parsial

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. Correlations

B Std.

Error

Beta Zero-

order

Partial Part

1

(Constant) 5.053 10.987 .460 .646

KEPEMIMPINAN

KREATIF
.118 .109 .419 4.073 .285 .664 .086 .062

KELEMBAGAAN 4.512 4.353 .783 4.118 .266 .517 .090 .065

PROSES ASIMILASI -.388 .721 -.406 -.538 .591 .587 -.043
-

.031

KEPEMIMPINAN

KREATIF X

KELEMBAGAAN

-.012 .014 -.968 -.869 .386 .651 -.070
-

.051

KEPEMIMPINAN

KREATIF X PROSES

ASIMILASI

.005 .007 4.005 .741 .460 .661 .060 .043

a. Dependent Variable: KOMITMEN MASYARAKAT

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.113 di atas, maka dapat diketahui nilai t hitung pada

masing-masing variabel. Kriteria pada uji t adalah jika nilai t hitung > t tabel

maka H0 di tolak.

a. Koefisien beta pertama = 0,419 dan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,073

lebih kecil dari t tabel 1,65 dengan tingkat signifikan 0,285 lebih besar dari

0,10. Maka, dapat diartikan bahwa H0 diterima, artinya tidak terdapat

pengaruh signifikan pada variabel kepemimpinan kreatif terhadap

komitmen masyarakat.

b. Koefisien beta kedua = 0,783 dan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,118

lebih kecil dari t tabel 1,65 dengan tingkat signifikan 0,266 lebih besar dari
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0,10. Maka, dapat diartikan bahwa H0 diterima, artinya tidak terdapat

pengaruh signifikan pada kelembagaan terhadap komitmen masyarakat.

c. Koefisien beta ketiga = -0,406 dan diperoleh nilai t hitung sebesar -

0,538 lebih kecil dari t tabel 1,65 dengan tingkat signifikan 0,591 lebih

besar dari 0,10. Maka, dapat diartikan bahwa H0 diterima, artinya tidak

terdapat pengaruh signifikan pada variabel proses asimilasi terhadap

komitmen masyarakat.

d. Koefisien beta keempat = -0,968 dan diperoleh nilai t hitung sebesar -

0,869 lebih kecil dari t tabel 1,65 dengan tingkat signifikan 0,386 lebih

besar dari 0,10. Maka, dapat diartikan bahwa H0 diterima, artinya tidak

terdapat pengaruh signifikan pada variabel X*M1 (kepemimpinan kreatif

dan kelembagaan) terhadap komitmen masyarakat.

e. Koefisien beta pertama = 1,005 dan diperoleh nilai t hitung sebesar 0,741

lebih kecil dari t tabel 1,65 dengan tingkat signifikan 0,460 lebih besar dari

0,10. Maka, dapat diartikan bahwa H0 diterima, artinya tidak terdapat

pengaruh signifikan pada variabel X*M2 (kepemimpinan kreatif dan

proses asimilasi) terhadap komitmen masyarakat.

Berikutnya, dilakukan uji korelasi untuk mengetahui seberapa kuat

hubungan antara variabel independen. Berikut adalah hasil pengolahan data untuk

uji korelasi :

Tabel 4.114

Matriks Korelasi Variabel Independen

Correlations

KEPEMIMPI

NAN

KREATIF

KELEMBAG

AAN

PROSE

S

ASIMIL

ASI

KEPEMIMPI

NAN

KREATIF X

KELEMBAG

AAN

KEPEMIMPI

NAN

KREATIF X

PROSES

ASIMILASI

KEPEMIMPI

NAN

KREATIF

Pearson

Correlati

on

1 .575** .763** .855** .927**
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Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000

N 160 160 160 160 160

KELEMBAGA

AN

Pearson

Correlati

on

.575** 1 .557** .909** .597**

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000

N 160 160 160 160 160

PROSES

ASIMILASI

Pearson

Correlati

on

.763** .557** 1 .736** .945**

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000

N 160 160 160 160 160

KEPEMIMPI

NAN

KREATIF X

KELEMBAGA

AN

Pearson

Correlati

on

.855** .909** .736** 1 .844**

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000

N 160 160 160 160 160

KEPEMIMPI

NAN

KREATIF X

PROSES

ASIMILASI

Pearson

Correlati

on

.927** .597** .945** .844** 1

Sig. (2-

tailed)
.000 .000 .000 .000

N 160 160 160 160 160

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.114 di atas maka dapat diketahui hubungan korelasi

antara kepemimpinan kreatif (X), kelembagaan (M1), proses asimilasi (M2),

X*M1(Kepemimpinan kreatif dan kelembagaan), dan X*M2 (Kepemimpinan

kreatif dan proses asimilasi). Berikut adalah penjelasan mengenai korelasi dari

variabel independen yang ada di dalam penelitian ini :

1. Korelasi antara kepemimpinan kreatif dan kelembagaan = 0,575, artinya

memiliki hubungan yang cukup kuat dan positif.
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2. Korelasi antara kelembagaan dan proses asimilasi = 0,557, artinya

memiliki hubungan yang cukup kuat dan positif.

3. Korelasi antara proses asimilasi dan X*M1 = 0,736, artinya memiliki

hubungan yang kuat dan positif.

4. Korelasi antara X*M1 dan X*M2 = 0,844, artinya memiliki hubungan

yang sangat kuat dan positif.

5. Korelasi antara kepemimpinan kreatif dan proses asimilasi = 0,763, artinya

memiliki hubungan yang kuat dan positif.

6. Korelasi antara kepemimpinan kreatif dan X*M1 = 0,855, artinya

memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif.

7. Korelasi antara kepemimpinan kreatif dan X*M2 = 0,927, artinya

memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif.

8. Korelasi antara kelembagaan dan X*M1 = 0,909, artinya memiliki

hubungan yang sangat kuat dan positif.

9. Korelasi antara kelembagaan dan X*M2 = 0,597, artinya memiliki

hubungan yang cukup kuat dan positif.

10. Korelasi antara proses asimilasi dan X*M2 = 0,945, artinya memiliki

hubungan yang sangat kuat dan positif.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat digambarkan

pola hubungan antara variabel sebagai berikut :
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Gambar 4.11

Hasil Analisis Moderasi Struktural I

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan untuk mengetahui

pengaruh variabel kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat yang di

moderasi oleh kelembagaan dan proses asimilasi, maka dapat dibuat persamaan

struktural I sebagai berikut :

Struktural I Y = 0,419X+0,783M1-0,406M2-0,968X*M1+1,005X*M2+ (Ԑ𝟏)

4.2.3.3 Sub Struktural II Pengaruh Komitmen masyarakat dan Bauran

Pemasaran terhadap Citra Kota Bandung

1. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan

hubungan antara variabel komitmen masyarakat dan bauran pemasaran terhadap
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citra kota. Hasil pengolahan data untuk mengetahui analisis korelasi berganda

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.115

Model Summary

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .661a .437 .430 7.47092

a. Predictors: (Constant), BAURAN PEMASARAN, KOMITMEN

MASYARAKAT

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Mengacu pada Tabel 4.115 di atas, maka dapat dilihat hasil pengolahan

data dan dapat diketahui nilai R sebesar 0,664. Angka tersebut menunjukkan

bahwa variabel komitmen masyarakat dan bauran pemasaran dengan citra kota

memiliki hubungan yang kuat dan positif. Korelasi yang terjadi adalah koefisien

positif atau memiliki hubungan yang kuat, yaitu berada diantara angka 0,60 –

0,799.

2. Uji Koefisien Determinasi

Mengacu pada tabel sebelumnya yang telah dijabarkan, maka dapat terlihat

nilai koefisien determinasi pada kolom R Square adalah sebesar 0,437 atau 43,7%.

Nilai tersebut menggambarkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh dari

variabel komitmen masyarakat dan bauran pemasaran terhadap citra kota adalah

sebesar 43,7%. Sedangkan, sisanya sebesar 56,3% dipengaruhi oleh variabel lain

yang tidak termasuk di dalam penelitian. Besarnya variabel lain ini disebut

sebagai error (error = 0,563).

3. Uji Simultan (Uji F)
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Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang

kuat secara bersama-sama antara variabel komitmen masyarakat dan bauran

pemasaran terhadap citra kota. Pada pengujian simultan diperlukan nilai F tabel. F

tabel digunakan sebagai pembanding dengan nilai F hitung. Nilai F tabel dapat

dilihat dari tingkat probabilitas 0,10, nilai df 1 sebesar 2, dan nilai df 2 adalah

160-2-1 = 157. Maka, diperoleh nilai F tabel sebesar 2,34. Hasil pengolahan data

dalam uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.116

Uji Simultan

ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1

Regression 6815.097 2 3407.549 64.051 .000b

Residual 8762.903 157 55.815

Total 15578.000 159

a. Dependent Variable: CITRA KOTA

b. Predictors: (Constant), BAURAN PEMASARAN, KOMITMEN MASYARAKAT

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.116 di atas, terlihat bahwa nilai dari F hitung lebih

besar dari nilai F tabel yaitu 61,051 > 2,34. Selain itu, dapat dilihat nilai sig F

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,10. Dari hasil pengolahan data tersebut maka

dapat diambil keputusan untuk menolak H0. Artinya, secara bersama-sama

komitmen masyarakat dan bauran pemasaran secara keseluruhan mempunyai

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap citra kota Bandung.

4. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi

pengaruh dari masing-masing variabel komitmen masyarakat dan bauran
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pemasaran terhadap citra kota Bandung. Pengujian ini dilakukan dengan uji t dan

diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.117

Uji Parsial

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig. Correlations

B Std.

Error

Beta Zero-

order

Partial Part

1

(Constant) 34.642 6.377 5.432 .000

KOMITMEN

MASYARAKAT
.976 .243 .270 4.016 .000 .496 .305 .240

BAURAN

PEMASARAN
4.444 .197 .492 7.315 .000 .616 .504 .438

a. Dependent Variable: CITRA KOTA

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.117 di atas dapat terlihat hasil dari uji parsial atau uji t.

Pada analisis jalur, koefisien yang digunakan adalah koefisien beta atau koefisien

standar (beta dan standardized coefficients). Nilai t-tabel ditentukan dengan

memperhatikan nilai df (derajat kebebasan) yaitu 160-3 = 157 dan jumlah variabel

yaitu 3, serta signifikansi menggunakan dua sisi. Sehingga di dapat nilai t-tabel

adalah sebesar 1,65. Penolakan H0 dilakukan apabila t-hitung > dari t-tabel.

1. Koefisien beta pertama = 0,270. Diperoleh dari t-hitung sebesar 4,016, lebih

besar dari nilai t-tabel 1,65 dan nilai sig t 0,000<0,10, maka dapat

disimpulkan H0 ditolak atau dengan kata lain komitmen masyarakat

berpengaruh terhadap citra kota sebesar 0,270 dan berpengaruh secara

signifikan.

2. Koefisien beta kedua = 0,492. Diperoleh t-hitung sebesar 7,315 lebih besar

dari nilai t-tabel 1,65 dan nilai sig t 0,000<0,10, maka dapat disimpulkan H0



153

153

ditolak atau dengan kata lain bauran pemasaran berpengaruh terhadap citra

kota sebesar 0,492 dan berpengaruh secara signifikan.

Tabel 4.118

Kontribusi Pengaruh Antar Variabel Struktural II

Variabel Beta Zero Order Total

Komitmen masyarakat (X1) 0,270 0,496 0,134

Bauran Pemasaran (X2) 0,492 0,616 0,303

Total 0,437

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan tabel 4.118 di atas yang menggambarkan hasil dari pengolahan

data yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai dari koefisien determinasi (R

Square) sebesar 0,437 atau 43,7%. Nilai tersebut merupakan kontribusi dari total

variabel komitmen masyarakat sebesar 0,134 atau 13,4% dan bauran pemasaran

sebesar 0,303 atau 30,3% terhadap naik turunnya variabel citra kota sebesar

43,7% dan sisanya sebesar 56,3% merupakan kontribusi dari variabel lain yang

tidak termasuk di dalam penelitian ini atau disebut dengan error = 0,563.

Berikutnya, dilakukan uji korelasi untuk mengetahui seberapa kuat

hubungan antara variabel independen. Berikut adalah hasil pengolahan data untuk

uji korelasi :

Tabel 4.119

Matriks Korelasi Variabel Independen

Correlations

BAURAN

PEMASARAN

KOMITMEN

MASYARAKAT

BAURAN PEMASARAN

Pearson Correlation 1 .458**

Sig. (2-tailed) .000

N 160 160
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0,684

0,270

0,492

KOMITMEN MASYARAKAT

Pearson Correlation .458** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 160 160

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018

Mengacu pada tabel 4.119 di atas mengenai besarnya hubungan di antara

variabel kepemimpinan dengan bauran pemasaran, maka dapat dilihat besar

korelasi antara variabel independen adalah sebesar 0,458. Maka dapat diartikan

bahwa hubungan antara variabel komitmen masyarakat dan bauran pemasaran

cukup kuat. jika, bauran pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota

Bandung semakin baik, maka dapat meningkatkan komitmen masyarakat terhadap

kota Bandung.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat

digambarkan pola hubungan antar variabel adalah sebagai berikut :

Gambar 4.12

Diagram Jalur Struktural II

(Sumber : Hasil Pengolahan Data 2018)

Komitmen Masyarakat

Bauran Pemasaran

Citra Kota

ε=0,563



155

155

Gambar di atas menggambarkan pengaruh komitmen masyarakat dan

bauran pemasaran terhadap citra kota Bandung. Persamaan struktural berdasarkan

gambar tersebut adalah sebagai berikut :

Struktural I Y = 0,419X+0,783M1-0,406M2-0,968X*M1+1,005X*M2+ (Ԑ𝟏)

Struktural II Z = 0,270 𝐘𝟏 + 0,492𝐘𝟐 + (Ԑ𝟐)

4.2.4 Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Pengaruh Total

Penggunaan analisis jalur di dalam penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh langsung (direct effect) dan pengaruh tidak langsung

(indirect effect). Pengaruh langsung dalam penelitian ini adalah pengaruh X1

terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, X3

terhadap Z, dan Y terhadap Z. Sedangkan, untuk pengaruh tidak langsung adalah

pengaruh X1 terhadap Z melalui Y, pengaruh X2 terhadap Z melalui Y, dan

pengaruh X3 terhadap Z melalui Y. Berikut adalah hasil perhitungan pengaruh

langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total.

4.2.4.1 Pengaruh Langsung (Direct Effect)

Pengaruh langsung dalam penelitian ini di bagi berdasarkan sub struktural,

pengaruh langsung pada sub struktural I dan II yaitu pengaruh kepemimpinan

kreatif ( X1) terhadap identitas kota (Y), pengaruh kelembagaan (X2) terhadap

identitas kota (Y), pengaruh komitmen masyarakat (X3) terhadap identitas kota

(Y), pengaruh kepemimpinan kreatif ( X1) terhadap citra kota (Z), pengaruh

kelembagaan (X2) terhadap citra kota (Z), pengaruh komitmen masyarakat (X3)

terhadap citra kota (Z), dan pengaruh identitas kota (Y) terhadap citra kota (Z).

Pengaruh langsung pada sub struktural III yaitu pengaruh bauran pemasaran (X)

terhadap identitas kota (Y), pengaruh bauran pemasaran (X) terhadap citra kota
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(Z), dan pengaruh identitas kota (Y) terhadap citra kota (Z). Pengaruh langsung

pada sub struktural IV yaitu pengaruh kepemimpinan kreatif (X1) terhadap

komitmen masyarakat (Y) sebelum di moderasi, serta pengaruh langsung pada sub

struktural V yaitu pengaruh komitmen masyarakat (X1) terhadap citra kota (Y),

dan pengaruh baura pemasaran (X2) terhadap citra kota (Y).

4.2.4.1.1Pengaruh Kepemimpinan Kreatif, Kelembagaan dan Komitmen

Masyarakat terhadap Identitas Kota dan Dampaknya pada Citra

Kota

Analisis jalur dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui pengaruh

langsung antar variabel penelitian. Pengaruh langsung dalam sub bab ini adalah

pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X1 terhadap Z, X2

terhadap Z, X3 terhadap Z, dan Y terhadap Z.

Hasil perhitungan pengaruh langsung dapat dilihat sebagai berikut :

DE YX1 : X1 Y = 0,345

DE YX2 : X2 Y = 0,190

DE YX3 : X3 Y = 0,152

DE ZX1 : X1 Z = 0,139

DE ZX2 : X2 Z = 0,367

DE ZX3 : X3 Z = 0,061

DE ZY : Y Z = 0,320

Pengaruh kepemimpinan terhadap identitas kota sebesar 0,345, pengaruh

kelembagaan terhadap identitas kota sebesar 0,190, pengaruh komitmen

masyarakat terhadap identitas kota sebesar 0,152, pengaruh kepemimpinan

terhadap citra kota sebesar 0,139, pengaruh kelembagaan terhadap citra kota

sebesar 0,367, pengaruh komitmen masyarakat terhadap citra kota sebesar 0,0061,

dan pengaruh identitas kota terhadap citra kota sebesar 0,320.

4.2.4.1.2Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Identitas Kota dan

Dampaknya terhadap Citra Kota



157

157

Pengaruh langsung dalam sub bab ini adalah pengaruh X terhadap Y,

pengaruh X terhadap Z, dan pengaruh Y terhadap Z. Hasil perhitungan pengaruh

langsung dapat dilihat sebagai berikut :

DE YX1 : X1 Y = 0,431

DE ZX1 : X1 Z = 0,441

DE ZY : Y Z = 0,407

Pengaruh bauran pemasaran terhadap identitas kota sebesar 0,431,

pengaruh bauran pemasaran terhadap citra kota sebesar 0,441, dan pengaruh

identitas kota terhadap citra kota sebesar 0,407.

4.2.4.1.3Pengaruh Kepemimpinan Kreatif terhadap Komitmen Masyarakat

yang di Moderasi oleh Kelembagaan dan Proses Asimilasi Serta

Pengaruh Bauran Pemasaran dan Komitmen Masyarakat Terhadap

Citra Kota

Pengaruh langsung dalam sub bab ini adalah pengaruh X1 terhadap Y

sebelum di moderasi, pengaruh X1 terhadap Y, dan pengaruh X2 terhadap Y.

1. Hasil perhitungan pengaruh langsung variabel kepemimpinan masyarakat

terhadap komitmen masyarakat sebelum di moderasi sebagai berikut :

DE YX1 : X1 Y = 0,664

2. Hasil perhitungan pengaruh langsung komitmen masyarakat dan

bauran pemasaran terhadap citra kota sebagai berikut :

DE YX1 : X1 Y = 0,270

DE YX2 : X2 Y = 0,492

Pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat sebelum

di moderasi sebesar 0,664, pengaruh komitmen masyarakat terhadap citra kota

sebesar 0,270, dan pengaruh bauran pemasaran terhadap citra kota sebesar 0,492.

4.2.4.2 Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)
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Pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini di bagi berdasarkan sub

struktural, pengaruh tidak langsung pada sub struktural I dan II yaitu pengaruh

kepemimpinan kreatif ( X1) terhadap citra kota (Z) melalui identitas kota (Y),

pengaruh kelembagaan (X2) terhadap citra kota (Z) melalui identitas kota (Y),

dan pengaruh komitmen masyarakat (X3) terhadap citra kota (Z) melalui identitas

kota (Y). Pengaruh tidak langsung pada sub struktural III yaitu pengaruh bauran

pemasaran (X) terhadap citra kota (Z) melalui identitas kota (Y). Pengaruh tidak

langsung pada sub struktural IV yaitu adalah pengaruh kepemimpinan kreatif (X)

terhadap komitmen masyarakat (Y) setelah di moderasi oleh kelembagaan (M1)

dan proses asimilasi (M2), pengaruh kelembagaan (M1) terhadap komitmen

masyarakat (Y), pengaruh proses asimilasi (M2) terhadap komitmen masyarakat

(Y), pengaruh kepemimpinan kreatif (X) terhadap komitmen masyarakat (Y)

yang di moderasi oleh kelembagaan (M1) dan pengaruh kepemimpinan kreatif (X)

terhadap komitmen masyarakat (Y) yang di moderasi oleh proses asimilasi (M2).

4.2.4.2.1Pengaruh Kepemimpinan Kreatif, Kelembagaan dan Komitmen

Masyarakat terhadap Identitas Kota dan Dampaknya pada Citra

Kota

Pengaruh tidak langsung pada sub bab ini adalah pengaruh kepemimpinan

kreatif (X1) terhadap citra kota (Z) melalui identitas kota (Y), pengaruh

kelembagaan (X2) terhadap citra kota (Z) melalui identitas kota (Y), serta

pengaruh komitmen masyarakat (X3) terhadap citra kota (Z) melalui identitas

kota (Y).

Hasil perhitungan pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini dapat

dilihat sebagai berikut :

IE ZYX1 : X1 Y Z = (0,345)(0,320) = 0,110

IE ZYX2 : X2 Y Z = (0,190)(0,320) = 0,061

IE ZYX3 : X3 Y Z = (0,152)(0,320) = 0,049
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Hasil perhitungan pengaruh tidak langsung di atas, maka dapat dilihat

bahwa pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap citra kota secara tidak langsung

melalui identitas kota sebesar 0,110, pengaruh kelembagaan terhadap citra kota

secara tidak langsung melalui identitas kota sebesar 0,061 pengaruh komitmen

masyarakat terhadap citra kota secara tidak langsung melalui identitas kota

sebesar 0,049. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilihat bahwa

pengaruh tidak langsung yang memiliki nilai terbesar yaitu pengaruh

kepemimpinan kreatif terhadap citra kota secara tidak langsung melalui identitas

kota sebesar 0,110.

4.2.4.2.2Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Identitas Kota dan

Dampaknya terhadap Citra Kota

Pengaruh tidak langsung pada sub bab ini adalah pengaruh bauran

pemasaran (X1) terhadap citra kota (Z) melalui identitas kota (Y). Hasil

perhitungan pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai

berikut :

IE ZYX1 : X1 Y Z = (0,441)(0,407) = 0,175

Pengaruh bauran pemasaran terhadap citra kota secara tidak langsung

melalui identitas kota adalah sebesar 0,175.

4.2.4.2.3Pengaruh Kepemimpinan Kreatif terhadap Komitmen Masyarakat

yang di Moderasi oleh Kelembagaan dan Proses Asimilasi Serta

Pengaruh Bauran Pemasaran dan Komitmen Masyarakat Terhadap

Citra Kota

Pengaruh tidak langsung pada sub bab ini adalah pengaruh kepemimpinan

kreatif (X) terhadap komitmen masyarakat (Y) setelah di moderasi oleh

kelembagaan (M1) dan proses asimilasi (M2), pengaruh kelembagaan (M1)

terhadap komitmen masyarakat (Y), pengaruh proses asimilasi (M2) terhadap

komitmen masyarakat (Y), pengaruh kepemimpinan kreatif (X) terhadap

komitmen masyarakat (Y) yang di moderasi oleh kelembagaan (M1) dan
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pengaruh kepemimpinan kreatif (X) terhadap komitmen masyarakat (Y) yang di

moderasi oleh proses asimilasi (M2).

Hasil perhitungan pengaruh setelah di moderasi adalah sebagai berikut :

DE YX1 : X1 Y = 0,419

DE YM1 : M1 Y = 0,783

DE YM2 : M2 Y = -0,406

DE YX*M1 : X*M1 Y = -0,968

DE YX*M2 : X*M2 Y = 1,005

4.2.4.3 Pengaruh Total (Total Effects)

Selanjutnya, dilakukan perhitungan untuk mengetahui pengaruh total pada

penelitian ini. Pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh variabel

independent terhadap variabel dependent baik secara langsung maupun tidak

langsung.

4.2.4.3.1Pengaruh Kepemimpinan Kreatif, Kelembagaan dan Komitmen

Masyarakat terhadap Identitas Kota dan Dampaknya pada Citra

Kota

Pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh X1 terhadap Y baik

secara langsung maupun tidak langsung, pengaruh X2 terhadap Y baik secara

langsung maupun tidak langsung, dan pengaruh X3 terhadap Y baik secara

langsung maupun tidak langsung.

TE YX1 = DE YX1 + IE ZYX1 = (0,345) + (0,110) = 0,455

TE YX2 = DE YX2 + IE ZYX2 = (0,190) + (0,061) = 0,251

TE YX3 = DE YX3 + IE ZYX3 = (0,152) + (0,049) = 0,201

TE ZX1 = 0,139

TE ZX2 = 0,367
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TE ZX3 = 0,061

TE ZY = 0,320

4.2.4.3.2Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Identitas Kota dan

Dampaknya terhadap Citra Kota

Pengaruh total pada sub bab ini adalah pengaruh bauran pemasaran (X)

terhadap identitas kota (Y) baik secara langsung maupun tidak langsung.

TE YX1 = DE YX1 + IE ZYX1 = (0,431) + (0,175) = 0,606

TE ZX1 = 0,441

TE ZY = 0,407

4.2.4.3.3Pengaruh Kepemimpinan Kreatif terhadap Komitmen Masyarakat

yang di Moderasi oleh Kelembagaan dan Proses Asimilasi Serta

Pengaruh Bauran Pemasaran dan Komitmen Masyarakat Terhadap

Citra Kota

Pengaruh total pada sub bab ini yaitu penjumlahan dari pengaruh X1

terhadap Y baik secara langsung maupun tidak langsung, pengaruh M1 terhadap Y

baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pengaruh M3 terhadap Y baik

secara langsung maupun tidak langsung, pengaruh X*M1 terhadap Y baik secara

langsung maupun tidak langsung, serta pengaruh X*M2 terhadap Y baik secara

langsung maupun tidak langsung.

Hasil perhitungan pengaruh total variabel kepemimpinan kreatif terhadap

komitmen masyarakat yang dimoderasi oleh kelembagaan dan proses asimilasi

sebagai berikut :

TE YX1 = DE YX1 + IE YX1 = (0,664) + (0,419) = 1,083

TE YM1 = IE YM1 = 0,783

TE YM2 = IE YM2 = -0,406
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TE YX*M1 = IE YX*M1 = -0,968

TE YX*M2 =IE YX*M2 = 1,005

Hasil perhitungan pengaruh total bauran pemasaran dan komitmen

masyarakat terhadap citra kota

TE YX1 = DE YX1 = 0,270

TE YX2 =DE YX2 = 0,492

4.3 Temuan Sementara Teori Manajemen Kreatif Kepemimpinan dan

Komitmen Masyarakat dalam Mengembangkan Identitas dan Citra

Kota

4.3.1 Pembahasan Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil analisis deskriptif yang pertama yaitu mengenai variabel identitas

kota Bandung dinilai oleh masyarakat sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan nilai

rata-rata dari rekapitulasi jawaban responden sebesar 4,28. Nilai rata-rata dari

identitas kota Bandung masuk ke dalam kategori sangat baik. Artinya adalah kota

Bandung memiliki identitas yang sangat mudah dikenali oleh masyarakat kota

Bandung dan sangat mudah melekat di dalam diri masyarakat kota Bandung

sehingga identitas kota Bandung dinilai sudah sangat baik. Identitas sebuah kota

penting untuk dibentuk menjadi baik yang bertujuan agar kota tersebut memiliki

kekhasan dan keunikan tersendiri yang dapat membedakannya dengan kota yang

lain. Identitas kota yang baik juga dapat melekat di benak masyarakat sehingga

masyarakat akan selalu ingat dengan kekhasan dan keunikan atau identitas dari

kota tersebut.

Selanjutnya adalah hasil analisis deskriptif berdasarkan jawaban responden

mengenai variabel citra kota Bandung. Berdasarkan pengolahan data yang sudah

dilakukan sebelumnya, maka nilai rata-rata dari jawaban responden untuk citra

kota Bandung adalah sebesar 3,99. Nilai tersebut masuk ke dalam kategori baik.

Artinya adalah masyarakat kota Bandung menilai bahwa kota Bandung memiliki

citra yang baik. Citra kota yang baik penting untuk dijaga dan ditingkatkan agar
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kota tersebut selalu memiliki citra yang baik di mata masyarakat kota tersebut

maupun masyarakat di luar kota tersebut. Citra kota yang baik akan selalu

melekan di benak masyarakat sehingga masyarakat merasa bangga karena dapat

tinggal di kota tersebut. Citra kota yang baik juga dapat memberikan keuntungan

bagi pemerintahannya maupun masyarakat dari kota tersebut.

Berikutnya, hasil analisis deskriptif berdasarkan rekapitulasi jawaban

responden mengenai variabel bauran pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah

kota Bandung, memiliki nilai rata-rata sebesar 3,94. Dimana angka tersebut

masuk ke dalam kategori baik. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diartikan

bahwa bauran pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dinilai

sudah baik oleh masyarakat. Setiap pemerintah kota harus mampu membuat

bauran pemasaran untuk kotanya tersebut agar kota tersebut selalu menarik di

mata masyarakat, baik untuk masyarakat kota itu sendiri maupun masyarakat dari

kota lain. Pentingnya bauran pemasaran ini perlu di bangun agar dapat

memberikan keuntungan bagi kota tersebut, keuntungan itu salah satunya dapat

dilihat dari bagaimana bauran pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah mampu

menarik para investor dari dalam maupun luar kota agar mau berinvestasi di kota

tersebut.

Selanjutnya, yaitu hasil analisis deskriptif dari jawaban responden

mengenai variabel kelembagaan di kota Bandung, dan berdasarkan rekapitulasi

jawaban responden, maka diperoleh nilai rata-rata variabel kelembagaan di kota

Bandung sebesar 3,94. Angka tersebut masuk ke dalam kategori baik. Sehingga

dapat diartikan bahwa kelembagaan di kota Bandung dinilai sudah baik oleh

responden yang merupakan masyarakat kota Bandung. Faktor kelembagaan

merupakan salah satu faktor penting yang harus ditingkatkan dari segi kinerja dan

kualitas dari kelembagaan tersebut, sehingga dapat menyukseskan kota tersebut.

Berikutnya adalah hasil analisis deskriptif dari jawaban responden

mengenai variabel komitmen masyarakat yang dilihat dari nilai rata-rata pada

rekapitulasi jawaban responden. Nilai rata-rata yang diperoleh variabel komitmen

masyarakat kota Bandung adalah sebesar 4,12. Nilai tersebut masuk ke dalam

kategori yang baik. Sehingga dapat diartikan bahwa komitmen masyarakat kota
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Bandung terhadap kota Bandung dinilai sudah baik. Komitmen masyarakat

merupakan hal penting yang harus di bangun dan dibentuk oleh masyarakat itu

sendiri maupun di dukung oleh pemerintah kota tersebut. Komitmen masyarakat

dapat memberikan keuntungan bagi kota itu sendiri karena masyarakat akan selalu

mendukung kota tersebut agar menjadi kota terbaik.

Hasil analisis deskriptif selanjutnya adalah mengenai variabel proses

asimilasi di kota Bandung. Berdasarkan nilai rata-rata yang dapat dilihat pada

hasil rekapitulasi jawaban responden, maka diperoleh nilai sebesar 3,89 yang

mana angka tersebut masuk ke dalam kategori yang baik. Melihat dari hasil

tersebut, maka dapat diartikan bahwa proses asimilasi yang dilakukan oleh

pemerintah kota Bandung dinilai sudah baik oleh responden yang merupakan

masyarakat kota Bandung. Proses asimilasi dilakukan untuk dapat menyatukan

kebudayaan yang baru untuk dapat memperkuat kesatuan tindakan, sikap, dan

perasaan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama.

Selanjutnya adalah hasil analisis deskriptif mengenai jawaban responden

tentang variabel kepemimpinan kreatif yang diterapkan oleh Wali Kota dan

Pimpinan di Kota Bandung. Nilai rata-rata yang diperoleh variabel kepemimpinan

kreatif adalah sebesar 4,02 yang masuk ke dalam kategori baik. Sehingga dapat

diartikan bahwa kepemimpinan kreatif yang diterapkan oleh Wali Kota dan

Pimpinan di Kota Bandung sudah baik di mata responden yang merupakan

masyarakat kota Bandung. Adanya perkembangan zaman maka memacu setiap

orang agar lebih menciptakan sesuatu yang kreatif yang dapat memberikan

dampak yang baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Maka, kepemimpinan

kreatif dirasa cocok untuk diterapkan oleh seorang Wali Kota dan Pimpinan kota

agar kota tersebut dapat menjadi kota yang kreatif.

4.3.2 Pengaruh Kepemimpinan Kreatif, Kelembagaan, dan Komitmen

Masyarakat terhadap Identitas Kota dan Dampaknya Pada Citra

Kota Bandung

Hasil penelitian yang pertama dalam penelitian ini akan membahas

mengenai analisis verifikatif pengaruh kepemimpinan kreatif (X1), kelembagaan
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(X2), dan komitmen masyarakat (X3) terhadap identitas kota (Y) dan dampaknya

pada citra kota Bandung (Z).

4.3.1.1 Pengaruh Kepemimpinan Kreatif terhadap Identitas Kota

Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat dilihat

bahwa nilai t-hitung variabel kepemimpinan kreatif sebesar 3,728 lebih besar dari

nilai t-tabel yaitu 1,65. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak artinya

terdapat pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap identitas kota secara parsial.

Kemudian, nilai Sig t 0,000 < 0,10 artinya terdapat pengaruh kepemimpinan

kreatif yang signifikan terhadap identitas kota Bandung. Hal ini menunjukkan

bahwa semakin baik kepemimpinan kreatif yang diterapkan, maka akan semakin

memperkuat identitas dari kota tersebut. Sebaliknya, jika kepemimpinan kreatif

yang diterapkan buruk, maka akan semakin lemah identitas kota tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan koefisien beta maka dapat dilihat bahwa besar pengaruh

kepemimpinan kreatif terhadap identitas kota adalah sebesar 0,345 atau 34,5%.

Sedangkan, berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, kontribusi

kepemimpinan kreatif merupakan yang paling besar yaitu sebesar 0,191 atau

19,1% dibandingkan dengan kelembagaan dan komitmen masyarakat. Sehingga,

dari hasil tersebut dapat disimpulkan jika kepemimpinan kreatif memiliki

pengaruh terhadap identitas kota Bandung.

Seiring perkembangan zaman, maka perlu dilakukan adaptasi dengan

sesuatu hal yang baru. Melihat dari hal ini, maka gaya kepemimpinan kreatif saat

ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Gaya kepemimpinan kreatif mampu

melahirkan hal-hal baru yang unik dan juga fresh sehingga dapat dijadikan

sebagai sumber inspirasi bagi yang lain. Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota

Bandung saat ini telah menerapkan gaya kepemimpinan kreatif guna untuk

menarik perhatian masyarakat sehingga dapat membentuk identitas kota Bandung

sebagai kota yang kreatif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gagasan-gagasan

baru yang kreatif yang dikeluarkan oleh Wali Kota dan Para Pimpinan di kota

Bandung, seperti diperbanyak nya taman-taman kota, fasilitas kota yang semakin

kreatif dan inovatif, salah satu programnya adalah “Kekasih Juara” yaitu
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kendaraan konseling silih asih juara yang digunakan sebagai program konseling

gratis untuk masyarakat kota Bandung. Program-program kreatif dan inovatif

tersebut dibuat oleh Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung agar identitas

kota Bandung dapat semakin dikenal oleh masyarakat di dalam maupun di luar

kota Bandung. Sehingga, dapat dikatakan gaya kepemimpinan kreatif dapat

berpengaruh terhadap terbentuknya identitas dari sebuah kota.

4.3.1.2 Pengaruh Kelembagaan terhadap Identitas Kota

Setelah dilakukan pengolahan data yang telah dijabarkan sebelumnya,

maka dapat dilihat bahwa nilai t-hitung variabel kelembagaan sebesar 2,346 lebih

besar dari nilai t-tabel yaitu 1,65. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak

artinya terdapat pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap identitas kota secara

parsial. Kemudian, nilai Sig t 0,020 < 0,10 artinya terdapat pengaruh kelembagaan

yang signifikan terhadap identitas kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin baik kinerja kelembagaan, maka akan membentuk identitas kota yang

semakin baik. Sebaliknya, jika kinerja kelembagaan kota buruk, maka identitas

kota tersebut juga semakin buruk. Selanjutnya, berdasarkan koefisien beta maka

dapat dilihat bahwa besar pengaruh kelembagaan terhadap identitas kota adalah

sebesar 0,190 atau 19%. Sedangkan, berdasarkan hasil pengujian koefisien

determinasi, kontribusi kelembagaan merupakan yang paling besar kedua yaitu

sebesar 0,088 atau 8,8% setelah variabel kepemimpinan kreatif. Sehingga, dari

hasil tersebut dapat disimpulkan jika kelembagaan memiliki pengaruh terhadap

identitas kota Bandung.

Kota yang memiliki identitas yang baik, akan mempunyai kelembagaan

yang baik pula. Hal ini dikarenakan, jika kelembagaan di sebuah kota memiliki

kinerja yang buruk, maka masyarakat dapat menilai jika kota tersebut memiliki

kelembagaan yang buruk sehingga dapat terbentuk suatu identitas kota yang buruk.

Oleh karena itu, sebuah identitas kota yang baik salah satunya tercermin dari

kelembagaan kota yang baik pula. Sehingga, sangat penting untuk membentuk

kelembagaan yang baik karena dapat menentukan identitas dari kota tersebut.
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4.3.1.3 Pengaruh Komitmen Masyarakat terhadap Identitas Kota

Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat

dilihat bahwa nilai t-hitung variabel komitmen masyarakat sebesar1,714 lebih

besar dari nilai t-tabel yaitu 1,65. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak

artinya terdapat pengaruh komitmen masyarakat terhadap identitas kota secara

parsial. Kemudian, nilai Sig t 0,089 < 0,10 artinya terdapat pengaruh komitmen

masyarakat yang signifikan terhadap identitas kota Bandung. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen masyarakat kepada kota Bandung,

maka akan semakin memperkuat identitas kota Bandung. Sebaliknya, jika

komitmen masyarakat kepada kota Bandung rendah, maka akan semakin lemah

identitas dari kota Bandung. Selanjutnya, berdasarkan koefisien beta maka dapat

dilihat bahwa besar pengaruh komitmen masyarakat terhadap identitas kota adalah

sebesar 0,152 atau 15,2%. Sedangkan, berdasarkan hasil pengujian koefisien

determinasi, kontribusi komitmen masyarakat merupakan yang paling kecil yaitu

sebesar 0,073 atau 7,3%. Sehingga, dari hasil tersebut dapat disimpulkan jika

kepemimpinan kreatif memiliki pengaruh terhadap identitas kota Bandung.

Sekelompok masyarakat yang memiliki komitmen tinggi terhadap sebuah

kota akan terlihat dari sikap mereka yang selalu mendukung kota tersebut untuk

menjadi kota yang terbaik, mendukung program-program pemerintah, dan bangga

menjadi bagian dari kota tersebut. Hal ini dapat membentuk sebuah identitas kota

yang baik, karena kota tersebut memiliki masyarakat yang bersama-sama selalu

mendukung kota tersebut dan selalu membicarakan hal-hal positif yang ada di

dalam kota tersebut pada orang lain, sehingga hal tersebut dapat membantu dalam

pembentukan identitas kota yang semakin baik di mata masyarakat baik di dalam

maupun di luar kota tersebut.

4.3.1.4 Pengaruh Identitas Kota terhadap Citra Kota Bandung

Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat dilihat

bahwa nilai t-hitung variabel identitas kota sebesar 4,671 lebih besar dari nilai t-

tabel yaitu 1,65. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak artinya terdapat
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pengaruh identitas kota terhadap citra kota secara parsial. Kemudian, nilai Sig t

0,000 < 0,10 artinya terdapat pengaruh identitas kota yang signifikan terhadap

citra kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik identitas kota,

maka akan semakin baik citra dari kota tersebut. Sebaliknya, jika identitas kota

buruk, maka akan semakin buruk citra kota tersebut. Selanjutnya, berdasarkan

koefisien beta maka dapat dilihat bahwa besar pengaruh identitas kota terhadap

citra kota adalah sebesar 0,320 atau 32%. Sedangkan, berdasarkan hasil pengujian

koefisien determinasi, kontribusi identitas kota merupakan yang terbesar kedua

yaitu sebesar 0,191 atau 19,1% setelah variabel kelembagaan. Sehingga, dari hasil

tersebut dapat disimpulkan jika identitas kota memiliki pengaruh terhadap citra

kota Bandung.

Setiap kota memiliki identitas yang berbeda-beda. Seperti halnya kota

Bandung yang memiliki identitas tersendiri yang dapat membedakannya dengan

kota lain yang ada di Indonesia. Citra kota Bandung telah melekat di benak

masyarakat baik dari dalam maupun di luar daerah sebagai kota yang penuh

dengan ide-ide kreatif yang menjadi identitas dari kota Bandung. Identitas kota

Bandung yang sangat melekat di masyarakat adalah banyaknya gedung-gedung

klasik, tagline kota “Bandung Juara” dan “Everlasting Beuty”, pusat fashion dan

kuliner, serta sebagai kota kreatif. Sehingga identitas kota Bandung ini mampu

membentuk citra yang baik bagi kota Bandung. Citra terhadap suatu kota

berkaitan erat dengan beberapa komponen salah satunya adalah identitas dari

beberapa objek/elemen dalam suatu kota yang berkarakter dan khas sebagai jati

diri yang dapat membedakan dengan kota lainnya (Sudrajat dalam Edi Purwanto,

2001:89) Identitas dari setiap kota yang berbeda-beda dapat membentuk citra

kota yang berbeda pula. Sehingga, jika identitas kota tersebut dinilai baik, maka

akan terbentuk citra kota yang baik pula. Namun, jika identitas kota tersebut

buruk, maka citra kota tersebut akan dipandang buruk oleh masyarakat. Sehingga

penting sekali untuk membentuk identitas kota yang baik, karena hal ini mampu

memperkuat citra kota yang positif di mata masyarakat.

4.3.1.5 Pengaruh Kepemimpinan Kreatif terhadap Citra Kota
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Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat dilihat

bahwa nilai t-hitung variabel kepemimpinan kreatif sebesar 1,689 lebih besar dari

nilai t-tabel yaitu 1,65. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak artinya

terdapat pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap citra kota secara parsial.

Kemudian, nilai Sig t 0,093 < 0,10 artinya terdapat pengaruh kepemimpinan

kreatif yang signifikan terhadap citra kota Bandung. Sehingga dapat diartikan jika

gaya kepemimpinan dari Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung semakin

kreatif, maka dapat memperkuat citra kota Bandung. Sebaliknya, jika gaya

kepemimpinan Wali Kota dan Para Pimpinan di Kota Bandung tidak kreatif, maka

akan semakin buruk citra kota Bandung. Selanjutnya, berdasarkan koefisien beta

maka dapat dilihat bahwa besar pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap citra

kota adalah sebesar 0,139 atau 13,9%. Sedangkan, berdasarkan hasil pengujian

koefisien determinasi, kontribusi kepemimpinan kreatif sebesar 0,079 atau 7,9%

setelah variabel kelembagaan dan identitas kota. Sehingga, dari hasil tersebut

dapat disimpulkan jika kepemimpinan kreatif memiliki pengaruh terhadap citra

kota Bandung.

Setiap Wali Kota memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Gaya

kepemimpinan ini dapat memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap citra

kota tersebut, dapat berupa nilai positif maupun negatif. Sehingga, penting sekali

untuk menentukan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi kota tersebut

sehingga dapat memberikan kemajuan pada kota yang dipimpin oleh Wali Kota

tersebut. Gaya kepemimpinan kreatif merupakan bentuk gaya kepemimpinan yang

diterapkan oleh Wali Kota Bandung saat ini dan dari kepemimpinan kreatif

tersebut maka dapat membentuk citra Kota Bandung sebagai kota kreatif. Citra

kota yang baik ini dapat terbentuk karena pemilihan gaya kepemimpinan yang

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat kota Bandung. Maka, dapat

disimpulkan bahwa kepemimpinan kreatif dapat berpengaruh terhadap

pembentukan citra kota.

4.3.1.6 Pengaruh Kelembagaan terhadap Citra Kota
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Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat dilihat

bahwa nilai t-hitung variabel kelembagaan sebesar 5,220 lebih besar dari nilai t-

tabel yaitu 1,65. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak artinya terdapat

pengaruh kelembagaan terhadap citra kota secara parsial. Kemudian, nilai Sig t

0,000 < 0,10 artinya terdapat pengaruh kelembagaan yang signifikan terhadap

citra kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kelembagaan kota

Bandung, maka akan semakin baik citra dari kota Bandung. Sebaliknya, jika

kelembagaan buruk, maka akan semakin buruk citra kota tersebut. Selanjutnya,

berdasarkan koefisien beta maka dapat dilihat bahwa besar pengaruh kelembagaan

terhadap citra kota adalah sebesar 0,367 atau 36,7%. Sedangkan, berdasarkan

hasil pengujian koefisien determinasi, kontribusi kelembagaan merupakan yang

terbesar yaitu sebesar 0,230 atau 23% setelah variabel kelembagaan. Sehingga,

dari hasil tersebut dapat disimpulkan jika identitas kota memiliki pengaruh

terhadap citra kota Bandung.

Keberhasilan sebuah kota sangat bergantung pada kinerja kelembagaan

yang dimiliki oleh kota tersebut. Sehingga, menjaga kinerja kelembagaan agar

selalu meningkat sangat baik untuk membentuk citra kota yang lebih positif.

Apabila kelembagaan sebuah kota buruk, maka akan berdampak pada citra kota

yang dipandang semakin buruk atau negatif oleh masyarakat luas. Citra kota

ditentukan oleh pola dan struktur lingkungan fisik yang dalam perkembangannya

salah satunya dipengaruhi oleh faktor kelembagaan (Lynch dalam Edi Purwanto,

2001:88). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan di sebuah kota

mampu mempengaruhi citra dari kota tersebut. Semakin baik kelembagaan yang

dimiliki sebuah kota, maka akan meningkatkan citra kota yang semakin positif.

Begitu pula sebaiknya.

4.3.1.7 Pengaruh Komitmen Masyarakat terhadap Citra Kota

Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat

dilihat bahwa nilai t-hitung variabel komitmen masyarakat sebesar 0,794 lebih

kecil dari nilai t-tabel yaitu 1,65. Nilai Sig t 0,428 > 0,10. Berdasarkan hasil

tersebut maka H0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh komitmen masyarakat
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terhadap citra kota secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung

komitmen masyarakat tidak berpengaruh terhadap citra kota Bandung. Namun,

komitmen masyarakat secara tidak langsung dapat mempengaruhi citra kota

Bandung, tetapi harus melalui identitas kota terlebih dahulu. Hal ini dapat terjadi

karena masyarakat kota Bandung tidak akan langsung menilai bahwa kota

Bandung memiliki citra yang baik, sebelum mereka menganggap jika kota

Bandung harus memiliki identitas kota yang baik terlebih dahulu, sehingga dapat

terbentuk citra kota yang baik untuk kota Bandung. Maka, dari hasil tersebut

dapat disimpulkan jika identitas kota secara langsung tidak memiliki pengaruh

terhadap citra kota Bandung.

Komitmen masyarakat dapat mempengruhi citra kota hal ini didukung dari

hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh muhammad muchlis dan Aryo

Dewanto (2013:469) yang menyatakan bahwa komitmen berpengaruh terhadap

citra.

4.3.1.8 Pengaruh Kepemimpinan Kreatif, Kelembagaan, dan Komitmen

Masyarakat terhadap Identitas Kota

Analisis data pada struktural I menggunakan analisis jalur, yaitu untuk

mengatahui pengaruh kepemimpinan kreatif (X1), kelembagaan (X2), dan

komitmen masyarakat (X3) terhadap identitas kota Bandung. Berdasarkan hasil

analisis data, maka dapat dirumuskan dengan Y = 0,345 X1 + 0,190 X2 + 0,152 X3

+ (Ԑ1) . Berdasarkan persamaan tersebut, maka diketahui kepemimpinan kreatif

berpengaruh terhadap identitas kota sebesar 0,345 atau 34,5%. Artinya bahwa

variabel kepemimpinan kreatif berpengaruh langsung terhadap identitas kota.

Sedangkan, besarnya korelasi antara variabel kepemimpinan kreatif dengan

kelembagaan adalah sebesar 0,575 atau 57,5% yang artinya memiliki hubungan

yang cukup kuat. Identitas kota dapat tersebut salah satunya melalui gaya

kepemimpinan yang diterapkan oleh Wali Kota dan para Pimpinan di kota

tersebut. Gaya kepemimpinan saat ini yang dibutuhkan adalah gaya

kepemimpinan kreatif, karena tipe kepemimpinan ini mampu beradaptasi dengan

perkembangan zaman dan teknologi yang setiap waktunya selalu berubah-ubah.
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Kepemimpinan kreatif mampu membentuk identitas kota sehingga kota tersebut

dapat dikenal sebagai kota kreatif dan mampu menjadi inspirasi bagi kota-kota

lain. Sehingga penting sekali untuk dapat menciptakan identitas kota melalui gaya

kepemimpinan kreatif yang dilakukan oleh Wali Kota dan para Pimpinan di kota

tersebut.

Variabel kelembagaan berpengaruh terhadap identitas kota sebesar 0,190

atau 19%. Artinya dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kelembagaan

berpengaruh secara langsung terhadap identitas kota. Sedangkan, besarnya nilai

korelasi antara variabel kelembagaan dengan komitmen masyarakat adalah

sebesar 0,517 atau 51,7% artinya terdapat hubungan yang cukup kuat antar

variabel tersebut.Menurut Abdul Azish dan Sudi Rahayu (2013:154) menyatakan

kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap identitas. Sebuah kota

yang memiliki kelembagaan yang baik, maka dapat mencerminkan identitas dari

kota tersebut. Sehingga, apabila kelembagaan di Kota Bandung baik, maka akan

terbentuk identitas kota yang baik pula untuk kota Bandung.

Selanjutnya, variabel komitmen masyarakat berpengaruh terhadap

identitas kota sebesar 0,152 atau 15,2%. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel

komitment masyarakat berpengaruh secara langsung terhadap identitas kota

Bandung. Sedangkan untuk nilai korelasi yang ada pada variabel komitmen

masyarakat dengan variabel kepemimpinan kreatif adalah sebesar 0,664 atau

66,4%. Jenny Ernawati (2011:1) yang menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi

yang mendasari evaluasi masyarakat terhadapa place identity salah satunya adalah

faktor komitmen. Komitmen masyarakat terhadap sebuah kota dapat dilihat dari

bagaimana masyarakat tersebut selalu mendukung program-program yang

dilaksanakan oleh pemerintah kota tersebut, bagaimana masyarakat tersebut selalu

mendukung kota tersebut untuk menjadi kota yang terbaik dibandingkan dengan

kota lainnya, dan juga dapat dilihat dari segi bagaimana masyarakat merasa

bangga menjadi bagian dari kota tersebut. Bentuk-bentuk komitmen masyarakat

tersebut mampu membentuk identitas kota yang semakin kuat. Sehingga sangat

penting bagi pemerintah untuk mampu membangun komitmen masyarakat yang

dapat memberikan pengaruh terhadap identitas kota.
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Berdasarkan hasil analisis tersebut, variabel terbesar yang mempengaruhi

identitas kota Bandung adalah variabel kepemimpinan kreatif sebesar 0,345 atau

34,5%. Variabel terbesar kedua adalah kelembagaan sebesar 0,190 atau 19%.

Sedangkan variabel terkecil adalah komitmen masyarakat yaitu sebesar 0,152 atau

15,2%. Selanjutnya, untuk korelasi terbesar adalah korelasi antara variabel

kepemimpinan kreatif dengan variabel komitmen masyarakat sebesar 0,664 atau

66,4%. Nilai korelasi terbesar kedua adalah hubungan antara variabel

kepemimpinan kreatif dengan kelembagaan sebesar 0,575 atau 57,5%. Sedangkan,

yang terakhir adalah nilai korelasi antara variabel kelembagaan dan komitmen

masyarakat sebesar 0,517 atau 51,7%.

Berdasarkan hasil perhitungan pada uji F untuk mengetahui apakah

terdapat pengaruh kepemimpinan kreatif, kelembagaan, dan komitmen masyarakat

secara bersamaan terhadap identitas kota Bandung, maka dapat diketahui bahwa

nilai dari F-hitung lebih besar dari pada F-tabel yaitu sebesar 28,244 > 2,12.

Selain itu, dapat dilihat bahwa nilai Sig F sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat

signifikansi nya 0,10. berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, maka dapat

diambil keputusan untuk menolak H0 dan menerima hipotesis penelitian. Artinya

yaitu secara bersama-sama variabel kepemimpinan kreatif, kelembagaan, dan

komitmen masyarakat secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap identitas kota Bandung. Sehingga dapat ditarik kesimpulan

bahwa dalam rangka untuk menciptakan identitas kota yang baik untuk kota

Bandung, maka perlu diterapkan gaya kepemimpinan kreatif oleh Wali Kota

Bandung yang dapat dijadikan panutan untuk para Pimpinan kelembagaan di kota

Bandung untuk selalu memberikan gagasan-gagasan dan ide-ide baru untuk

program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat kota Bandung dapat

merasakan perubahan yang semakin baik dan sesuai dengan kondisi saat ini yang

semakin hari semakin tinggi tingkat kreativitas masyarakat. Jika hal tersebut dapat

berjalan dengan baik, maka identitas kota Bandung sebagai kota kreatif akan

semakin baik dan lebih dikenal dengan masyarakat luas.
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4.3.1.9 Pengaruh Kepemimpinan Kreatif, Kelembagaan, dan Komitmen

Masyarakat terhadap Identitas Kota dan Dampaknya pada Citra Kota

Bandung

Analisis data yang digunakan pada struktural II adalah menggunakan

analisis jalur. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat

pengaruh kepemimpinan kreatif (X1), kelembagaan (X2), komitmen masyarakat

(X3)¸ dan identitas kota (Y) terhadap citra kota (Z) di kota Bandung. Hal tersebut

dapat dirumuskan dengan Z = 0,139 X1 + 0,367 X2 + 0,061 X3 + 0,320 Y + (Ԑ2).

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh variabel

kepemimpinan kreatif terhadap citra kota Bandung secara langsung adalah sebesar

0,139 atau sebesar 13,9% lebih besar dibandingkan dengan pengaruh variabel

kepemimpinan kreatif terhadap citra kota secara tidak langsung yaitu sebesar

0,110 atau 11%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pengaruh secara

langsung lebih besar dibandingkan nilai pengaruh tidak langsung untuk variabel

kepemimpinan kreatif terhadap citra kota melalui identitas kota. Bentuk atau gaya

kepemimpinan seorang Wali Kota dapat langsung membentuk citra dari kota

tersebut, sehingga gaya kepemimpinan kreatif yang diterapkan oleh Wali Kota

Bandung dapat langsung berpengaruh terhadap pembentukan citra kota Bandung.

Dengan gaya kepemimpinan kreatif ini, mampu membuat kota Bandung

dipandang sebagai kota kreatif oleh masyarakat baik dari dalam maupun luar kota.

Tanpa melalui identitas kota, citra kota mampu terbentuk langsung oleh

kepemimpinan kreatif yang dilakukan Wali Kota dan para Pimpinan di Kota

Bandung.

Kemudian pengaruh variabel kelembagaan terhadap citra kota Bandung

secara langsung adalah sebesar 0,367 atau 36,7% lebih besar dibandingkan

dengan pengaruh variabel kelembagaan terhadap citra kota secara tidak langsung

yaitu sebesar 0,061 atau 6,1%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nilai

pengaruh secara langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh secara

tidak langsung pada variabel kelembagaan terhadap citra kota Bandung. Menurut

Abdul Azish dan Sudi Rahayu (2013:154) menyatakan kelembagaan universitas

yang baik yag diterapkan oleh masing-masing perguran tinggi berpengaruh positif
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dan signifikan terhadap citra.. Sehingga dapat diartikan bahwa citra kota dapat

langsung dipengaruhi oleh kelembagaan yang dimiliki oleh kota Bandung.

Semakin baik kinerja kelembagaan di kota Bandung, maka akan langsung

berdampak pada Citra Kota yang semakin baik dan positif di kalangan masyarakat

kota Bandung. Sehingga, kinerja kelembagaan harus selalu optimal karena

mampu memberikan dampak positif terhadap citra kota Bandung.

Berikutnya, pengaruh variabel komitmen masyarakat terhadap citra kota

Bandung secara langsung adalah sebesar 0,061 atau 6,1% lebih besar

dibandingkan dengan pengaruh variabel komitmen masyarakat terhadap citra kota

Bandung secara tidak langsung yaitu sebesar 0,049 atau 4,9%. Sehingga dapat

diambil kesimpulan bahwa nilai pengaruh secara langsung lebih besar

dibandingkan dengan nilai pengaruh secara tidak langsung pada variabel

komitmen masyarakat terhadap citra kota melalui identitas kota Bandung. Artinya

bahwa citra kota Bandung dapat terbentuk langsung melalui komitmen

masyarakat. Oleh karena itu, agar terbentuk citra kota yang semakin baik, maka

pemerintah kota Bandung perlu meningkatkan program-program kerja yang lebih

baik lagi sehingga dapat menumbuhkan komitmen masyarakat kota Bandung.

Selanjutnya adalah pengaruh identitas kota terhadap citra kota secara

langsung sebesar 0,320 atau 32%. Variabel identitas kota merupakan variabel

dengan pengaruh terbesar kedua setelah kelembagaan terhadap citra kota Bandung.

Sehingga dapat diartikan bahwa identitas kota sebagai variabel intervening,

memiliki peran yang kecil pada variabel kepemimpinan kreatif, kelembagaan, dan

komitmen masyarakat terhadap pembentukan citra kota Bandung.

Berdasarkan uji F, maka diketahui nilai F hitung 43,653 lebih besar dari

nilai F tabel 1,98. Dengan Sig F sebesar 0,000 < 0,10. Maka, dapat diperoleh H0 di

tolak, yang artinya terdapat pengaruh signifikan pada variabel kepemimpinan

kreatif, kelembagaan, dan komitmen masyarakat terhadap identitas kota dan

dampaknya pada citra kota Bandung.

4.3.3 Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Identitas Kota dan

Dampaknya pada Citra Kota
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Hasil penelitian yang kedua dalam penelitian ini akan membahas

mengenai analisis verifikatif pengaruh bauran pemasaran (X) terhadap identitas

kota (Y) dan dampaknya pada citra kota Bandung (Z).

4.3.2.1 Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Identitas Kota Bandung

Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat

dilihat bahwa nilai t-hitung variabel bauran pemasaran sebesar 6,003 lebih besar

dari nilai t-tabel yaitu 1,65. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak artinya

bahwa terdapat pengaruh bauran pemasaran terhadap identitas kota secara parsial.

Kemudian, nilai Sig t 0,000 < 0,10 artinya terdapat pengaruh bauran pemasaran

yang signifikan terhadap identitas kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin baik bauran pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung,

maka akan semakin memperkuat identitas kota Bandung. Sebaliknya, jika bauran

pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung rendah, maka akan

semakin lemah identitas dari kota Bandung. Selanjutnya, berdasarkan koefisien

beta maka dapat dilihat bahwa besar pengaruh bauran pemasaran terhadap

identitas kota adalah sebesar 0,431 atau 43,1%. Sehingga, dari hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa bauran pemasaran memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap identitas kota.

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar pertama di provinsi

Jawa Barat yang memiliki banyak destinasi wisata. Program bauran pemasaran

pada sutau kota dapat mempengaruhi identitas kota tersebut, program bauran

pemasaran yang diterapkan dengan baik di suatu kota, maka akan membentuk

identitas kota yang baik. Suatu kota dapat dikenal bila identitas kota tersebut

diketahui dan dipahami secara baik dan menyeluruh melalui penelusuran ciri-ciri,

tanda-tanda atau jati diri, baik elemen fisik maupun psikis, dengan senantiasa

memperhatikan kondisi faktual tatanan dan fungsi hidup kota, nilai-nilai historis

serta nilai-nilai lokal setempat sebagai keunikan dan karakteristik tersendiri, tanpa

mengabaikan apresiasi masyarakat dan lingkungannya. Identitas kota Bandung

dapat dikenal oleh masyarakat yaitu melalui program bauran pemasaran yang
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diterapkan oleh pemerintah kota Bandung dengan baik. Program bauran

pemasaran yang diterapkan berdasarkan identitas yang tertanam pada kota

Bandung maka akan meningkatkan identitas kota Bandung menjadi semakin baik

di mata masyarakat sekitar.

4.3.2.2 Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Citra Kota Bandung

Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat

dilihat bahwa nilai t-hitung variabel bauran pemasaran sebesar 7,154 lebih besar

dari nilai t-tabel yaitu 1,65. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak artinya

terdapat pengaruh bauran pemasaran terhadap citra kota secara parsial. Kemudian,

nilai Sig t 0,000 < 0,10 artinya terdapat pengaruh yang signifikan bauran

pemasarana terhadap citra kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

baik program bauran pemasaran yang diterapkan oleh pemerintah kota Bandung,

maka akan semakin baik pula citra kota Bandung. Sebaliknya, jika program

bauran pemasaran yang diterapkan oleh pemrintah kota Bandung buruk, maka

akan semakin buruk citra kota Bandung. Selanjutnya, berdasarkan koefisien beta

maka dapat dilihat bahwa besar pengaruh bauran pemasaran terhadap citra kota

adalah sebesar 0,441 atau 44,1%. Sedangkan, berdasarkan hasil pengujian

koefisien determinasi, kontribusi bauran pemasaran terhadap citra kota sebesar

0,271 atau 27,1%, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap citra kota Bandung.

Pelaksanaan bauran pemasaran yang dilakukan oleh pihak pengelola atau

pemerintah suatu kota dapat mempengaruhi citra kota. Pemerintah kota

diharapkan dapat menerapkan program bauran pemasaran dengan baik agar dapat

meningkatkan citra kota yang semakin baik. Kinerja bauran pemasaran yang

diterapkan secara optimal oleh pemerintah kota dapat meningkatkan kualitas yang

baik pada kota tersebut, sehingga dapat berpengaruh terhadap citra kota. Tujuan

dari citra kota pada suatu daerah adalah untuk mengembangkan citra yang jelas

dan spesifik untuk membedakan daerah tersebut dengan daerah lainnya. Kota

Bandung sebagai kota yang memiliki destinasi wisata yang banyak maka harus

mampu membentuk citra kota yang positif. Citra yang positif akan membangun
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persepsi yang positif dan membentuk keputusan untuk berkenjung (Ratna

Roostika, 2012:52).

4.3.2.3 Pengaruh Identitas Kota Terhadap Citra Kota Bandung

Hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat dilihat bahwa

nilai t-hitung variabel identitas kota sebesar 6,599 lebih besar dari nilai t-tabel

yaitu 1,65. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak artinya terdapat pengaruh

identitas kota terhadap citra kota secara parsial. Kemudian, nilai Sig t 0,000 <

0,10 artinya terdapat pengaruh yang signifikan identitas kota terhadap citra kota

Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik identitas kota, maka akan

semakin baik citra dari kota tersebut. Sebaliknya, jika identitas kota buruk, maka

akan semakin buruk citra kota tersebut. Selanjutnya, berdasarkan koefisien beta

maka dapat dilihat bahwa besar pengaruh identitas kota terhadap citra kota adalah

sebesar 0,407 atau 40,7%. Sedangkan, berdasarkan hasil pengujian koefisien

determinasi, kontribusi identitas kota lebih kecil yaitu sebesar 0,243 atau 24,3%

setelah variabel bauran pemasaran. Sehingga, dari hasil tersebut dapat

disimpulkan jika identitas kota memiliki pengaruh terhadap citra kota Bandung.

Setiap kota memiliki identitas yang berbeda, baik yang positif maupun

negatif. Identitas sebuah kota adalah keunikan kondisi dan karakteristik yang

membedakannya dengan kota lain. Menurut Amar (2009:56) identitas kota adalah

sebuah konsep yang kuat terhadap penciptaan citra (Image) dalam pikiran

seseorang yang sebelumnya tidak pernah dipahami. Identitas kota tidak dapat

dibangun tetapi terbentuk dengan sendirinya. Identitas kota terbentuk dari

pemahaman dan pemaknaan “image” tentang sesuatu yang ada atau pernah

ada/melekat pada kota atau pengenalan obyek-obyek fisik (bangunan dan elemen

fisik lain) maupun non fisik (aktifitas sosial) yang terbentuk oleh aktivitas

masyarakat pada suatu kota. Setiap kota pada dasarnya mempu menciptakan

keunikan atau ciri khas yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Kota Bandung

memiliki identitas kota yang unik dan berbeda dengan kota lainnya diantaranya

seperti bangunan-bangunan klasik yang ada di kota Bandung, banyaknya pusat

perbelanjaan dan slogan yang dibuat oleh pemerintah kota Bandung (Bandung
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juara dan Bandung everlasting beauty) menjadi identitas kota Bandung dan akan

membentuk citra kota Bandung. Identitas suatu kota yang dipelihara dengan baik

oleh sutau pemerintah dan masyarakat kota Bandung akan berpengaruh baik

terhadap citra kota Bandung. Citra kota merupakan kesan fisik yang memberikan

ciri khas kepada suatu kota, dalam pengembangan suatu kota, identitas kota

berperan sebagai pembentuk citra kota. Oleh karena itu, identitas yang jelas dan

kuat akan memperkuat citra kota.

4.3.2.4 Bauran pemasaran terhadap identitas kota dan dampaknya pada

citra kota Bandung

Berikutnya, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh bauran

pemasaran (X) dan identitas kota (Y) terhadap citra kota (Z). Hal tersebut dapat

dilihat dari hasil struktural II yaitu Struktural II Z = 0,441 X+ 0,407 Y+ (Ԑ𝟐).

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa pengaruh bauran

pemasaran terhadap citra kota secara langsung adalah sebesar 0,441 atau 44,1%

lebih besar dibandingkan dengan pengaruh variabel bauran pemasaran terhadap

citra kota secara tidak langsung yaitu sebesar 0,175 atau 17,5% . Sedangkan

pengaruh variabel identitas kota terhadap citra kota secara tidak langsung sebesar

0,407 atau 40,7%. Kemudian diperoleh nilai uji F sebesar 83.157 lebih besar dari

F tabel yaitu 2,34 dengan nilai sig F 0,000<0,10 artinya bahwa secara bersama-

sama bauran pemasaran dan identitas kota secara keseluruhan memiliki pengaruh

yang positif dan signifikan terhadap citra kota Bandung.

Program bauran pemasaran yang dilakukan di dalam suatu kota yaitu kota

Bandung, dapat digunakan untuk mengatur program yang akan dilakukan oleh

pemerintah kota. Identitas suatu kota harus dapat dibedakan dengan kota-kota lain

sehingga dapat dikenal sebagai sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, untuk

menciptakan hal tersebut diperlukannya program bauran pemasaran yang harus

diterapkan oleh pemerintah kota Bandung. Kinerja bauran pemasaran yang

diterapkan pada kota Bandung dengan tujuan untuk menciptakan identitas kota

Bandung menjadi semakin baik sehingga akan berdampak pada citra kota

Bandung yang baik. Salah satu aspek yang dapat menjadi branding suatu kota
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adalah citra kota yang merupakan gambaran khas yang melekat pada kota yang

dapat menciptakan representasi kota bagi penduduk maupun pengunjung. Apabila

pemerintah kota Bandung dapat menerapkan bauran pemasaran pada kota dengan

baik maka akan menciptakan identitas dari kota Bandung akan semakin baik dan

akan berdampak pada citra yang kuat terhadap kota Bandung. Citra merek suatu

daerah didefinisikan sebagai aktivitas pemasaran untuk mempromosikan citra

positif suatu daerah tujuan wisata yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan

konsumen untuk mengunjunginya (Blain, et al., 2005).

4.3.4 Pengaruh Kepemimpinan Kreatif terhadap Komitmen Masyarakat

yang di Moderasi oleh Kelembagaan dan Proses Asimilasi Serta

Pengaruh Bauran Pemasaran dan Komitmen Masyarakat Terhadap

Citra Kota

Hasil penelitian yang terakhir yaitu akan membahas mengenai hasil

analisis verifikatif pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap komitmen

masyarakat yang di moderasi oleh kelembagaan dan proses asimilasi serta

pengaruh bauran pemasaran dan komitment masyarakat terhadap citra kota.

4.3.3.1 Pengaruh Kepemimpinan Kreatif terhadap Komitmen Masyarakat

Sebelum Ada Variabel Moderasi

Hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat dilihat bahwa

nilai t-hitung variabel kepemimpinan kreatif sebesar 11,164 lebih besar dari nilai

t-tabel yaitu 1,65. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak artinya terdapat

pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat secara parsial.

Kemudian, nilai Sig t 0,000 < 0,10 artinya terdapat pengaruh yang signifikan

kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat kota Bandung. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin baik kepemimpinan kreatif yang diterapkan oleh

Wali Kota dan para Pimpinan di kota Bandung, maka akan semakin meningkat

komitment masyarakat kota Bandung. Sebaliknya, jika Wali Kota dan para

Pimpinan di kota Bandung tidak dapat menciptakan kepemimpinan yang kreatif ,
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maka komitmen masyarakat kota Bandung akan semakin turun. Selanjutnya,

berdasarkan koefisien beta maka dapat dilihat bahwa besar pengaruh

kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat adalah sebesar 0,664 atau

66,4%. Sehingga, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan

kreatif memiliki pengaruh terhadap komitmen masyarakat kota Bandung.

Komitmen masyarakat dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan

seorang Wali Kota di kota tersebut. Gaya kepemimpinan kreatif yang dilakukan

oleh Wali Kota Bandung dinilai sesuai dengan visi misi kota Bandung sebagai

kota kreatif yang cocok dengan harapan masyarakat kota Bandung. Kesesuaian

gaya kepemimpinan kreatif Wali Kota Bandung dengan harapan masyarakat,

dapat membentuk komitmen masyarakat pada kota Bandung. Sehingga

kepemimpinan kreatif yang semakin sesuai dengan visi misi kota Bandung, dapat

meningkatkan komitmen masyarakat untuk berkontribusi dengan visi misi kota

Bandung sebagai kota kreatif.

Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi komitmen masyarakat hal ini

didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharjo dan Nafisah (2006)

gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi komitmen oganisasi.

4.3.3.2 Pengaruh Kepemimpinan Kreatif terhadap Komitmen Masyarakat

yang di Moderasi Oleh Kelembagaan dan Proses Asimilasi

Hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat dilihat bahwa

nilai t-hitung variabel kepemimpinan kreatif sebesar 1,073 lebih kecil dari nilai t-

tabel yaitu 1,65. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 diterima artinya tidak

terdapat pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat setelah

di moderasi oleh kelembagaan dan proses asimilasi. Kemudian, nilai Sig t 0,285 <

0,10 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kreatif

terhadap komitmen masyarakat kota Bandung yang dimoderasi oleh kelembagaan

dan proses asimilasi. Selanjutnya, berdasarkan koefisien beta maka dapat dilihat

bahwa besar pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat yang

dimoderasi oleh kelembagaan dan proses asimilasi adalah sebesar 0,419 atau
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41,9%. Sehingga, dari hasil tersebut dapat disimpulkan jika variabel moderasi

kelembagaan dan proses asimilasi merupakan variabel yang lemah dalam

mempengaruhi variabel kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat

kota Bandung. Hal ini dapat dibandingkan dengan nilai t hitung pada variabel

kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat sebelum di moderasi yaitu

sebesar 0,664 atau 66,4%.

Selanjutnya, koefisien beta pada variabel moderasi kelembagaan terhadap

komitmen masyarakat sebesar 0,783 atau 78,3%. Nilai t hitung sebesar 1,118 <

1,65. Serta nilai Sig t sebesar 0,266 > 0,10. Maka, dapat diartikan bahwa H0

diterima, artinya variabel moderasi kelembagaan tidak memberikan pengaruh

signifikan terhadap komitmen masyarakat.

Berikutnya hasil pengolahan data untuk moderasi proses asimilasi yang

dapat diketahui nilai koefisien beta sebesar -0,406. Nilai t hitung sebesar -0,538 <

1,65. Serta nilai Sig t sebear 0,591 > 0,10. Maka, H0 diterima yang artinya

variabel moderasi proses asimilasi tidak memberikan pengaruh signifikan

terhadap komitmen masyarakat.

Hasil pengolahan data untuk variabel kepemimpinan kreatif terhadap

komitmen masyarakat yang di moderasi oleh kelembagaan diperoleh nilai

koefisien beta sebesar -0,968. Nilai t hitung -0,869 < 1,65. Serta nilai Sig t 0,386

> 0,10. Sehingga, H0 diterima, artinya variabel moderasi kelembagaan tidak

memberikan pengaruh yang signifikan pada variabel kepemimpinan kreatif

terhadap komitmen masyarakat.

Selanjutnya adalah hasil pengolahan data untuk variabel kepemimpinan

kreatif terhadap komitmen masyarakat yang di moderasi oleh proses asimilasi.

Nilai koefisien beta diketahui sebesar 1,005. Nilai t hitung 0,741 < 1,65 dan nilai

Sig t sebesar 0,460 > 0,10. Maka, H0 diterima, artinya variabel moderasi proses

asimilasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada variabel

kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan pada koefisien deteminasi untuk

mengetahui apakah seberapa besar pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap

komitmen masyarakat yang sebelum di moderasi oleh kelembagaan dan proses
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asimilasi, maka dapat diketahui bahwa nilai R square sebelum ada variabel

sebesar 0,444. Sedangkan, nilai R Square pada pengaruh kepemimpinan kreatif

terhadap komitmen masyarakat setelah di moderasi oleh kelembagaan dan proses

asimi adalah sebesar 0,479. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, maka

dapat diketahui bahwa variabel moderasi kelembagaan dan proses asimilasi

memberikan pengaruh rendah karena variabel moderasi tersebut merupakan

variabel yang lemah.

Program-program yang dibuat oleh Wali Kota Bandung sebagai bentuk

menciptakan kota Bandung menjadi kota kreatif, yang didukung oleh

kelembagaan kota Bandung dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar

dapat merealisasikan program-program yang dibuat oleh Wali Kota Bandung

dengan maksud untuk menyatukan pemahaman masyarakat terhadap kota

Bandung yang memiliki visi dan misi sebagai kota kreatif. Sehingga dari proses

ini dapat membentuk satu kesatuan komitmen masyarakat dalam menciptakan

kota kreatif untuk kota Bandung.

4.3.3.3 Pengaruh Komitmen Masyarakat terhadap Citra Kota Bandung

Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat

dilihat nilai koefisien beta sebesar 0,270. Nilai t-hitung variabel komitmen

masyarakat sebesar 4,016 lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,65. Nilai Sig t 0,000

> 0,10. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang

signifikan pada komitmen masyarakat terhadap citra kota secara parsial. Hal ini

menunjukkan bahwa komitmen masyarakat berpengaruh signifikan terhadap citra

kota Bandung.

Kota Bandung yang memiliki visi dan misi sebagai kota kreatif dapat

diciptakan oleh komitmen masyarakat yang selalu mendukung tujuan dari kota

Bandung tersebut. Sehingga komitmen masyarakat ini mampu meningkatkan citra

kota Bandung sebagai kota kreatif. Dengan meningkatnya citra kota Bandung

sebagai kota kreatif, maka dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi

kota Bandung
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Menurut Ratna Roostika (2012:43) menyatakan bahwa komitmen

membangun citra daerah sehingga memiliki makna psikologis dan simbolis yang

istimewa di mata wisatawan. Dalam hal membangun citra daerah memerlukan

suatu komitmen.

4.3.3.4 Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Citra Kota Bandung

Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat

dilihat nilai koefisien beta sebesar 0,492. Nilai t-hitung variabel bauran pemasaran

sebesar 7,315 lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,65. Nilai Sig t 0,000 > 0,10.

Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang

signifikan pada bauran pemasaran terhadap citra kota secara parsial. Hal ini

menunjukkan bahwa bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap citra kota

Bandung.

Pelaksanaan bauran pemasaran yang dilakukan oleh pihak pengelola suatu

kota dapat mempengaruhi citra kota. Pengelola kota atau pemerintah kota

diharapkan dapat menerapkan program bauran pemasaran dengan baik agar dapat

meningkatkan citra kota yang semakin baik. Dengan tempat wisata yang

ditawarkan oleh kota Bandung yang mengacu pada program bauran

pemasaran yang dibuat oleh pemerintah kota yang bertujuan untuk menawarkan

tempat wisata yang ada di kota Bandung kepada calon wisatawan.

4.3.3.5 Pengaruh Komitmen Masyarakat dan Bauran Pemasaran terhadap

Citra Kota Bandung

Berdasarkan hasil perhitungan pada uji F untuk mengetahui apakah

terdapat pengaruh komitmen masyarakat dan bauran pemasaran terhadap citra

kota Bandung, maka dapat diketahui bahwa nilai dari F-hitung lebih besar dari

pada F-tabel yaitu sebesar 61,051 > 2,34. Selain itu, dapat dilihat bahwa nilai Sig

F sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi nya 0,10. berdasarkan hasil
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pengolahan data tersebut, maka dapat diambil keputusan untuk menolak H0 dan

menerima hipotesis penelitian. Artinya yaitu secara bersama-sama variabel

komitmen masyarakat dan bauran pemasaran secara keseluruhan mempunyai

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap citra kota Bandung.

Semakin baik bauran pemasaran yang dibuat oleh pemerintah kota untuk

dapat meningkatkan komitmen masyarakat terhadap kota Bandung, yang mana

jika masyarakat telah mampu berkomitmen dalam menciptakan kota Bandung

yang kreatif maka akan terbentuk citra kota Bandung sebagai kota kreatif yang

semakin kuat. Peran bauran pemasaran untuk dapat memperkenalkan gagasa-

gagasan kreatif yang telah dibuat oleh pemerintah kota dapat diterima oleh

masyarakat kota Bandung karena memiliki visi dan misi dan sesuai dnegan tujuan

kota Bandung sebagai kota kretif, sehingga masyarakat sentiasa untuk

berkomitmen dalam mendukung program bauran pemasaran yang dibuat oleh

pemerintah kota, sehingga dapat meningkatkan citra kota Bandung sebagai kota

kreatif.
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BAB VI.

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tahapan berikutnya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Survei Lanjutan Kebeberapa kota yang memiliki kebijakan yang

sama mengenai pengembangan kota berdasarkan kosep city branding atau

smart city. Ini dilakukan untuk penguatan terhadap konsep teoritik dan studi

empirik agar diperoleh generalisasi konsep yang mendukung pengujian

model Manajemen Kreatif Kepemimpinan dan Komitmen Masyarakat dalam

Mengembangkan Identitas dan Citra Kota.

2. Tahapan Berikutnya akan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa

nara sumber seperti ahli marketing sebagai bagian dari finalisasi hasil riset ini,

pada dasarnya untuk menangkap pandangan mereka terkait dengan hasil

penelitian ini, terutama untuk memperoleh justifikasi ekspert dalam

memperkuat model penelitian yaitu konsep Manajemen Kreatif

Kepemimpinan dan Komitmen Masyarakat dalam Mengembangkan Identitas

dan Citra Kota.

3. Setelah mendapatkan masukan secara kualitatif akan di coba di analisis

berdasarkan uji Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada analisis ini

tidak menggunakan alat statistik, tetapi pengunakan pendekatan hirarki

analitik untuk mendapatkan gambaran bagaimana arah kebijakan dalam

memposisikan merek Kota Bandung. Metode Analytical Hierarchy Process

(AHP) merupakan salah satu model pengambilan keputusan untuk mengatasi

permasalahan multi faktor atau multi kriteria yang kompleks. Dengan hirarki,

suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-

kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga

permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Secara umum,

dengan menggunakan AHP, prioritas yang dihasilkan akan bersifat konsisten
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dengan teori, logis, transparan, dan partisipatif. AHP digunakan untuk

meilihat prioritas kebijakan publik yang menuntut transparansi dan partisipasi.

4. Tahapan berikut penelitian ini akan lebih fokus mengasilkan luaran untuk

publikasi di jurnal internasional yang bereputasi & jurnal nasional

terakredistasi

5. Tahapan Laporan Akhir Pada tahapan ini seluruh hasil yang diperoleh dari

tahapan sebelumnya dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian. Laporan

hasil penelitian akan dipublikasikan di seminar nasional/internasional yang

relefan, sehingga dapat diperoleh masukan-masukan untuk kesempurnaan

penelitian selanjutnya.
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BAB VI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini

mengenai “Manajemen Kreatif Kepemimpinan dalam Mengembangkan Identitas

dan Citra Kota Bandung”, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Tanggapan masyarakat mengenei identitas kota Bandung dinilai sudah

sangat baik oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan kota Bandung memiliki

identitas yang sangat mudah dikenali oleh masyarakat kota Bandung dan

sangat mudah melekat di dalam diri masyarakat kota Bandung sehingga

identitas kota Bandung dinilai sudah sangat baik.

2. Tanggapan masyarakat mengenai citra kota Bandung telah dinilai baik

oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota Bandung

menilai bahwa kota Bandung memiliki citra yang baik. Citra kota yang

baik akan selalu melekat di benak masyarakat sehingga masyarakat merasa

bangga karena dapat tinggal di kota tersebut.

3. Tanggapan masyarakat mengenai bauran pemasaran berada pada kategori

baik. Artinya bahwa bauran pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah

kota Bandung dinilai sudah baik oleh masyarakat kota.

4. Tanggapan masyarakat mengenai kelembagaan di kota Bandung masuk ke

dalam kategori baik. Sehingga dapat diartikan bahwa kelembagaan di kota

Bandung dinilai sudah baik oleh responden yang merupakan masyarakat

kota Bandung.

5. Tanggapan masyarakat mengenai komitmen masyarakat kota Bandung

masuk ke dalam kategori yang baik. Sehingga dapat diartikan bahwa

komitmen masyarakat kota Bandung terhadap kota Bandung dinilai sudah
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baik. Komitmen masyarakat merupakan hal penting yang harus di bangun

dan dibentuk oleh masyarakat itu sendiri maupun di dukung oleh

pemerintah kota tersebut.

6. Tanggapan masyarakat mengenai proses asimilasi dinilai baik oleh

masayarakat kota Bandung. Maka dapat diartikan bahwa proses asimilasi

yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dinilai sudah baik oleh

responden yang merupakan masyarakat kota Bandung. Proses asimilasi

dilakukan untuk dapat menyatukan kebudayaan yang baru untuk dapat

memperkuat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan

memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama.

7. Tanggapan masyarakat mengenai kepemimpinan kreatif yang diterapkan

oleh Wali Kota dan Pimpinan di Kota Bandung berada dalam kategori baik.

Sehingga dapat diartikan bahwa kepemimpinan kreatif yang diterapkan

oleh Wali Kota dan Pimpinan di Kota Bandung sudah baik di mata

responden yang merupakan masyarakat kota Bandung.

8. Kepemimpinan kreatif berpengaruh signifikan terhadap identitas kota

Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepemimpinan kreatif

yang diterapkan, maka akan semakin memperkuat identitas dari kota

tersebut. Sebaliknya, jika kepemimpinan kreatif yang diterapkan buruk,

maka akan semakin lemah identitas kota Bandung. Wali Kota dan Para

Pimpinan di Kota Bandung saat ini telah menerapkan gaya kepemimpinan

kreatif dapat dilihat dari banyaknya gagasan-gagasan baru yang kreatif

yang dikeluarkan oleh Wali Kota dan Para Pimpinan di kota Bandung,

seperti diperbanyak nya taman-taman kota, fasilitas kota yang semakin

kreatif dan inovatif, salah satu programnya adalah “Kekasih Juara” yaitu

kendaraan konseling silih asih juara yang digunakan sebagai program

konseling gratis untuk masyarakat kota Bandung. Program-program kreatif

dan inovatif tersebut dibuat agar identitas kota Bandung dapat semakin

dikenal oleh masyarakat di dalam maupun di luar kota Bandung.

9. Kelembagaan memiliki pengaruh terhadap identitas kota Bandung. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin baik kinerja kelembagaan, maka akan
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membentuk identitas kota yang semakin baik. Sebaliknya, jika kinerja

kelembagaan kota buruk, maka identitas kota tersebut juga semakin buruk.

Sebuah identitas kota yang baik salah satunya tercermin dari kelembagaan

kota yang baik pula. Sehingga, sangat penting untuk membentuk

kelembagaan yang baik karena dapat menentukan identitas dari kota

tersebut.

10. Komitmen masyarakat berpengaruh terhadap identitas kota. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen masyarakat kepada kota

Bandung, maka akan semakin memperkuat identitas kota Bandung.

Sebaliknya, jika komitmen masyarakat kepada kota Bandung rendah, maka

akan semakin lemah identitas dari kota Bandung. Komitmen masyarakat

terhadap kota Bandung terlihat dari sikap mereka yang selalu mendukung

kota tersebut untuk menjadi kota yang terbaik, mendukung program-

program pemerintah, dan bangga menjadi bagian dari kota tersebut. Hal ini

dapat membentuk sebuah identitas kota yang baik, karena kota tersebut

memiliki masyarakat yang bersama-sama selalu mendukung kota Bandung,

sehingga hal tersebut dapat membantu dalam pembentukan identitas kota

yang semakin baik di mata masyarakat baik di dalam maupun di luar kota

tersebut.

11. Identitas kota memiliki pengaruh terhadap citra kota Bandung. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin baik identitas kota, maka akan semakin baik

citra dari kota tersebut. Sebaliknya, jika identitas kota buruk, maka akan

semakin buruk citra kota tersebut. Kota Bandung yang memiliki identitas

tersendiri yang dapat membedakannya dengan kota lain yang ada di

Indonesia. Citra kota Bandung telah melekat di benak masyarakat baik dari

dalam maupun di luar daerah sebagai kota yang penuh dengan ide-ide

kreatif yang menjadi identitas dari kota Bandung. Identitas kota Bandung

yang sangat melekat di masyarakat adalah banyaknya gedung-gedung

klasik, tagline kota “Bandung Juara” dan “Everlasting Beuty”, pusat

fashion dan kuliner, serta sebagai kota kreatif. Sehingga identitas kota

Bandung ini mampu membentuk citra yang baik bagi kota Bandung.
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12. Kepemimpinan kreatif, kelembagaan dan komitmen masyarakat secara

bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

identitas kota Bandung. Sehingga dalam rangka untuk menciptakan

identitas kota yang baik untuk kota Bandung, maka perlu diterapkan gaya

kepemimpinan kreatif oleh Wali Kota Bandung yang dapat dijadikan

panutan untuk para Pimpinan kelembagaan di kota Bandung untuk selalu

memberikan gagasan-gagasan dan ide-ide baru untuk program kerja yang

akan dilaksanakan, sehingga masyarakat kota Bandung dapat merasakan

perubahan yang semakin baik dan sesuai dengan kondisi saat ini yang

semakin hari semakin tinggi tingkat kreativitas masyarakat.

13. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinn kreatif,

kelembagaan dan komitemen masayarakat terhadap identitas kota dan

dampaknya pada citra kota Bandung secara simultan. Kepemimpinan

kreatif, kelembagaan dan komitmen masyarakat kota Bandung dapat

menciptakan identitas kota yang baik untuk kota Bandung, dengan

terbentuknya identitas kota yang baik maka akan berdampak positif

terhadap citra kota Bandung yang dipandang semakin baik oleh

masyarakat luas.

14. Bauran pemasaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap identitas

kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik bauran

pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung, maka akan

semakin memperkuat identitas kota Bandung. Program bauran pemasaran

yang diterapkan dengan baik oleh pemerintah kota Bandung, maka akan

membentuk identitas kota yang baik. Suatu kota dapat dikenal bila

identitas kota tersebut diketahui dan dipahami secara baik dan menyeluruh

melalui penelusuran ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri, baik elemen fisik

maupun psikis dengan cara melakukan program bauran pemasaran untuk

dapat memperkenalkan kota Bandung kepada masyarakat luas.

15. Identitas kota berpengaruh signifikan terhadap citra kota Bandung. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin baik identitas kota, maka akan semakin baik

citra dari kota tersebut. Sebaliknya, jika identitas kota buruk, maka akan
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semakin buruk citra kota tersebut. Kota Bandung memiliki identitas kota

yang unik dan berbeda dengan kota lainnya diantaranya seperti bangunan-

bangunan klasik yang ada di kota Bandung, banyaknya pusat perbelanjaan

dan slogan yang dibuat oleh pemerintah kota Bandung (Bandung juara dan

Bandung everlasting beauty) menjadi identitas kota Bandung dan akan

membentuk citra kota Bandung. Identitas suatu kota yang dipelihara

dengan baik oleh sutau pemerintah dan masyarakat maka akan

berpengaruh baik terhadap citra kota tersebut.

16. Bauran pemasaran dan identitas kota secara simultan memiliki pengaruh

yang positif dan signifikan terhadap citra kota Bandung. Program bauran

pemasaran dapat digunakan untuk mengatur program yang akan dilakukan

oleh pemerintah kota dalam rangka menciptakan identitas kota, maka

pemerintah harus dapat menerapkan program bauran pemasran yang baik

pada kota tersebut agar identitas kota dapat terbentuk degan baik, sehingga

akan berdampak pada citra kota semakin baik.

17. Kepemimpinan kreatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap

komitmen masyarakat kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

baik kepemimpinan kreatif yang diterapkan oleh Wali Kota dan para

Pimpinan di kota Bandung, maka akan semakin meningkat komitmen

masyarakat kota Bandung. Begitu pula sebaliknya. Namun, setelah di

moderasi oleh variabel kelembagaan dan proses asimilasi, maka tidak

terdapat pengaruh kepemimpinan kreatif terhadap komitmen masyarakat.

Hal ini dapat dikarenakan variabel kelembagaan dan proses asimilasi

adalah variabel yang lemah.

18. Variabel komitmen masyarakat dan bauran pemasaran secara keseluruhan

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap citra kota

Bandung. Artinya, jika bersama-sama antara komitmen masyarakat yang

tinggi dan bauran pemasaran yang baik, maka dapat membentuk citra kota

Bandung semakin baik. Secara parsial, bauran pemasaran memiliki

pengaruh signifikan yang lebih besar terhadap citra kota Bandung
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dibandingkan dengan pengaruh signifikan dari komitmen masyarakat

terhadap citra kota Bandung.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka diajukan

beberapa saran dan masukan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini. Saran dan

masukan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil kesimpulan, mengenai identitas kota Bandung dinilai

sudah baik oleh responden. Namun, terdapat satu item dengan nilai

terendah, yaitu pada item mengenai kondisi alam kota Bandung. Dahulu

kota Bandung dikenal sebagai kota kembang dan dengan cuaca yang sejuk.

Namun saat ini di kota Bandung sulit ditemukannya bunga-bunga yang

tertanam disetiap sudut kota dan juga dengan cuaca yang panas, hal ini di

karenakan banyaknya polusi udara dan padatnya penduduk di kota

Bandung. Sehingga pemerintah kota Bandung perlu memperhatikan

keadaan kota Bandung pada saat ini agar citra kota bandung sebagai kota

kembang dan dengan susana yang sejuk dapat menjadi identitas kota

Bandung.

2. Tanggapan masyarakat mengenai citra kota Bandung sudah dinilai baik

oleh masyarakat kota Bandung. Citra kota merupakan peranan yang

penting di dalam suatu daerah, maka pemerintah dan masyarakat kota

Bandung perlu menjaga citra kota Bandung dengan baik, yaitu diantaranya

dengan menjaga kenyaman, kelestarian lingkungan, tradisi kota Bandung

dengan budaya asli sunda dan terjaganya lingkungan kota Bandung

sebagai kota yang memiliki suasana yang sejuk serta terjaganya kemanan

lingkungan kota Bandung dengan tidak adanya tindakan kriminalitas

makan citra kota Bandung dapat dinilai semakin baik dimata msyarakat
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kota Bandung maupun luas, sehingga dengan citra kota Bandung yang

baik dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kota Bandung.

3. Pentingnya peran bauran pemasaran yang harus diterapkan di dalam sutau

kota dengan tujuan untuk menciptakan identitas dan citra kota yang baik.

Dimana bauran pemasaran yang harus diterapkan di kota Bandung

diantaranya yaitu pemerintah kota dapat menawarkan berbagai keindahan

alam, kegiatan seni dan budaya khas, dan banyak menawarkan gagasan

kreatif sehingga dapat membentuk identitas dan citra kota Bandung

sebagai kota Kreatif.

4. Berdasarkan hasil kesimpulan, kelembagaan di kota Bandung dinilai sudah

baik oleh responden. Namun, terdapat satu item yang dinilai di bawah rata-

rata oleh responden, yaitu pada item mengenai kota Bandung memiliki

dinas atau bidang yang khusus menangani identitas dan pencitraan

(branding) kota Bandung. Sebenarnya, kota Bandung sudah memiliki

dinas khusus untuk menangani identitas dan pencitraan yaitu Dinas

Pariwisata kota Bandung, tapi karena Dinas Pariwisata dinilai kurang

melakukan sosialisasi mengenai identitas dan pencitraan kota, maka masih

banyak responden / masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.

Sehingga, sosialisasi mengenai identitas dan pencitraan kota perlu

ditingkatkan oleh Dinas Pariwisata.

5. Tanggapan masyarakat mengenai komitmen masyarakat kota Bandung

masuk ke dalam kategori yang baik. Namun, terdapat tiga item yang

dinilai di bawah rata-rata oleh responden, yaitu mengenai kebanggaan

menjadi bagian di kota Bandung. Sebagian besar responden merasa bangga

menjadi bagian kota Bandung. Namun, ada sebagian kecil yang kurang

merasa bangga. Salah satunya dikarenakan tingkat kriminalitas di Kota

Bandung masih tinggi, seperti masih banyaknya kasus pembunuhan,

pencurian, dan lain sebagainya. Sehingga, kota Bandung perlu

memperbaiki citra tersebut dengan meningkatkan sistem keamanan kota

agar masyarakat merasa nyaman dan bangga tinggal di Kota Bandung.

Berikutnya, mengenai citra kota Bandung sebagai kota kreatif cocok
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dengan yang dijanjikan pihak eksternal dan berdampak positif pada

pencapaian tujuan. Hal ini dapat terjadi apabila masih ditemukan kesulitan

untuk mengembangkan kreativitas masyarakat kota Bandung, oleh karena

itu pemerintah harus bisa lebih merangkul masyarakat dalam

mengembangkan kreativitas nya, seperti memberikan bantuan modal untuk

masyarakat yang memiliki konsep yang kreatif namun terkendala dengan

modal. Sehingga kota Bandung akan memiliki Masyarakat kreatif yang

dapat mencerminkan citra kota Bandung sebagai kota Kreatif. Selanjutnya

mengenai ketertarikan memiliki pekerjaan yang mendukung citra kota

yang dibangun Wali Kota. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak

masyarakat yang memilih bekerja pada bidang selain bidang yang

membangun citra kota Bandung. Maka, pemerintah dapat memberikan

program-program yang berkaitan dengan pengembangan citra kota kreatif

seperti bisnis kreatif dan merangkul masyarakat untuk berpartisipasi pada

program tersebut.

6. Tanggapan masyarakat mengenai proses asimilasi dinilai baik oleh

masayarakat kota Bandung. Namun, terdapat tiga item yang dinilai di

bawah rata-rata oleh responden. pertama, mengenai dorongan pimpinan

pada masyarakat agar mengidentifikasi diri mereka pada merk kota.

Kurangnya dorongan pimpinan dapat terjadi karena kurangnya program

dapat menarik minat masyarakat kota Bandung. Sehingga, sebaiknya

pemerintah meningkatkan program-program kreatif yang lebih menarik

minat masyarakat sehingga masyarakat mau untuk mengidentifikasi diri

mereka pada merek kota. Berikutnya, mengenai kepemimpinan Wali Kota

telah menurunkan perilaku yang tidak konsisten terkait dengan merek yang

dibangun dan mengenai Wali Kota mempengaruhi perilaku masyarakat

melalui proses internalisasi dan mengurangi perilaku yang tidak konsisten

terkait dengan citra kota yang dibangun. Sebagian kecil responden

meragukan hal ini, sehingga sebaiknya Wali Kota lebih fokus dalam

menurunkan perilaku tidak konsisten terkait dengan citra merek yang

dibangun sehingga dapat mempengaruhi masyarakat kota Bandung.



196

196

7. Tanggapan masyarakat mengenai kepemimpinan kreatif yang diterapkan

oleh Wali Kota dan Pimpinan di Kota Bandung berada dalam kategori baik.

Namun, terdapat beberapa item yang dinilai di bawah rata-rata oleh

responden yaitu mengenai Wali Kota meningkatkan kesadaran masyarakat

terhadap berbagai masalah dan memengaruhi masyarakat untuk

memandang berbagai masalah dari perspektif yang berbeda; mengenai

Wali Kota memberikan perhatian secara individual dengan

menggambarkan perilaku Wali Kota yang memberi dukungan dan

perhatian pada masyarakat secara pribadi; mengenai Wali Kota bersikap

proaktif untuk mencegah penyimpangan, dengan menunjukkan

pemantauan yang aktif; mengenai Wali Kota dan para pimpinan di kota

Bandung menyosialisasikan program kerja yang cukup banyak; mengenai

Wali Kota dan para pimpinan di kota Bandung membuat

kebijakan/keputusan yang rasional sesuai dengan situasi dan kondisi;

mengenai Wali Kota dan para pimpinan di kota Bandung memecahkan

permasalahan kota dengan hati-hati agar risiko tidak semakin besar;

mengenai Wali Kota dan para pimpinan di kota Bandung suka

berkomunikasi dan berkunjung pada masyarakat secara personal;

mengenai Wali Kota dan para pimpinan di kota Bandung memperlakukan

setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kepribadiannya; mengenai Wali

Kota dan para pimpinan di kota Bandung memberikan bimbingan pada

masyarakat /bawahan untuk bersama-sama membangun kota Bandung;

mengenai Wali Kota dan para pimpinan di kota Bandung suka

memberikan saran secara personal jika bawahan atau masyarakat memiliki

masalah; mengenai semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam

pencarian solusi permasalahan kota Bandung. Hal ini dapat ditingkatkan

dengan cara Wali Kota lebih banyak melakukan sosialisasi secara personal

dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah agar dapat

memberikan bimbingan kepada masyarakat tersebut. Selain itu, bisa

diadakan program-program pengembangan diri untuk masyarakat agar

masyarakat dapat memecahkan masalah tidak hanya dari satu perspektif,
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tapi dapat melihat dari perspektif yang berbeda. Selain itu, program

pengembangan ini dapat membantu masyarakat agar lebih aktif dan dapat

berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kota

Bandung dan dapat membantu dalam pengembangan citra kota Bandung

yang kreatif.
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Abstract 
 

This research is in progress to meet the overall research grant on the city's image. Images are a very important thing for a city. With a 

good image of the city, will bring many tourists, businessmen, as well as investors. this will certainly encourage the increase in income 

expected by the community, along with the image of the city is increasing. Bandung is one of Indonesia's unique city. The city is con-

stantly trying to improve its brand image. to improve the brand image of Bandung city influenced by several variables, the most influen-

tial is community commitment and government support. The results of the research with the spread of questionnaires on 100 respondents, 

proved that community commitment and organizational support greatly influenced the increase of brand image of the city of Bandung. 

Several recommendations have been given to support the improvement of the brand image of the city of Bandung, especially recommen-

dations on how to improve organizational support and community commitment. 

 
Keywords:  City Image, Organizational Support, Community Commitment

1. Introduction 

The last decade of the city's image and reputation concept has 

been intensively observed by researchers, but is considered a key 

factor in the success of a region. The ability of a city to get the 

necessary resources is affected by its image and reputation [1]. 

Cities with these characteristics have many opportunities to sell 

the products and services they offer, even the lifestyles and values

of the community become a high selling point for people from 

outside the city [2, 3]. The big cities in Indonesia have long tried 

doing branding of the city development. Many of the desired goals 

of the branding include attracting many domestic tourists and even 

foreign tourists. However, there is no city that has a very strong 

branding in Indonesia from the view of visitors. especially from 

international tourists. Bandung City is one of the creative cities in 

the Asia Pacific region, has been selected as a creative city pilot 

project in East Asia, as stated at the international meeting of crea-

tive economy-based cities in Yokohama, followed by eleven coun-

tries in 2007. Brand city of Bandung as Emerging Creative City, 

starting in 2008. 

Tourists make a return visit due to satisfactory service and in ac-

cordance with needs [4]. Based on previous research. We can 

show that the identity of the city has not been supported by any 

parties involved. An initial survey of the prominent advantages of 

the city of Bandung is culinary, fashion and recreational Tourism. 

This indicates that the people of Bandung have creativity, espe-

cially in terms of design categories [5, 6].  

Although the city of Bandung has many advantages, the response 

to the image of Bandung city majority shows a bad image. Some 

people look Bandung as the city of congestion and garbage. Gov-

ernment support for city image is not only done through the so-

cialization of regulations and policies but also the provision of 

infrastructure. However, the image of Bandung is still not strong. 

The image of the city is built through a complex and lengthy pro-

cess [7, 8].  

Therefore, developing a city brand should be coherent and clear 

with government support and community commitment. should be 

as much as possible to avoid major changes in government policy 

in the process of developing the image of the city from time to 

time, so the development process will be consistent with the ex-

pected city branding [7]. Through this research, to obtain the ex-

tent of the impact of organizational support or government policy 

can have an impact on community commitment and how big the 

role of organizational support in influencing community commit-

ment and its implications in improving the image of Bandung. 

2. The research theory 

Place branding is believed to be a way of making places famous. 

Implementation of theories and concepts marketing tools to com-

plex entities such as cities is not something obvious [7]. The utility 

for public organizations to implement marketing tools as devel-

opment tools [9]. Brand image is the cumulative image of a city in 

the mind of a person. Because of the diversity in city image driv-

ers and the way that individuals filter and integrate perceptions in 

their own minds, there is no single, monolithic brand image for a 

city [10, 11].  

However, the benefits of a city brand provide reasonable living 

expenses, adequate housing, public security, transportation sys-

tems, salary, culture and recreation, etc [1]. 

Unfortunately, the marketing of a region is important to explain 

how far the region in which the city wants to be known by outsid-

ers (reputation or city brand) [12]. The characteristics of a region 

are largely determined by the role of stakeholders involved in the 

process in this case the regional leaders and the community, while 

how management conducts socialization is often not easy to un-

derstand [13]. 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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To enhance the brand role of a place, the government must con-

sider many elements in building a strong competitive advantage, 

some of which are good infrastructure, basic services available, 

and interesting attractions [13, 14]. 

To improve its physical image, the city or region can act on the 

perception of its inhabitants. all types of media can also be used to 

disseminate, promote and remind people of their image to people 

who are not residents of the region or city, as well as trigger 

awareness of their perceptions [7]. A good area must have a sup-

portive environment that consists of a clear vision, access to well-

informed information, strong support, providing resources, a very 

clear role, and also a broad range of controls is a participatory 

climate that encourages and build the motivation of all subordi-

nates to grow together and develop [15]. 

A. favorable organization support tends to increase the exchange 

between cities and communities. The perception of organizational 

support is the extent to which employees perceive an organiza-

tion's appreciation of their contribution and how much the organi-

zation has a level of awareness of their welfare aspect [16] as well 

as to employee satisfaction [17]. 

Cities are a very complex area because they are composed of very 

complex social people and groups. The image of a city must be 

shaped by so many of the commitments of the people and institu-

tions they develop that they create, they evolve over time and 

which is the impact of their beliefs and the behavior of their gov-

ernment leaders. 

The public commitment to the city brand is very important, it is to 

give people a reason and strengthening so important the image of 

the city so that everyone will have motivation and passion, the 

public will be able to give an assessment of whether its compati-

bility capability with the big scheme of trademarks offered and 

promised to external parties and how much impact they have on 

achieving the goals desired by a city. The public can also reward 

the cities or regions that are able to improve the desired and de-

sired brand performance, and will ensure that all kinds of business 

factors need to be concentrated or focused [18]. 

Brand assimilation is a series of programs designed to ensure that 

the entire community can understand, recognize or remember and 

include them both in and out of the city [18]. Successful brand 

awareness when a commitment to the city is manifestly demon-

strated by society. People understand the meaning of the brand 

and show it by translating it into real behavior. Society speaks, 

acts and thinks in the direction that the brand has developed [9]. 

The community's commitment to the brand will create and create a 

strong relationship between the citizens of the city and this visitor 

will have an excellent impact on the city.  

Organizational commitment is the extent to which a person is 

involved in an organization following the process according to the 

goals, culture and values established by the organization [19]. 

Organizational commitment is also a strong acceptance of the 

goals and values of the organization and has a high trust to run it, 

have and give maximum effort, and the desire to stay and stay in 

the organization [20, 21]. Based on the above definition, this can 

be used as a reference to explain its interconnection with a region 

or city, that the social community within the region that is com-

mitted to the city are people who are aware and have confidence 

and trust in the leadership of the city government, the vision and 

purpose of the city, and the desire to become an inseparable part 

of the city, in accordance with the purpose of the established city. 

Organizational commitment can be grouped into three, namely: a). 

ongoing commitment, b). normative commitment, c). affective 

commitment [19]. Affective commitment is the most appropriate 

part to be used to discuss community commitment. This illustrates 

how the priest has an emotional involvement with the organization 

and self-identification [19, 21]. 

3. Research methods 

The main data collection techniques used in research using ques-

tionnaires. Respondents in this study is Bandung society. The 

sampling technique used is purposive sampling method to select 

the respondent. Out of 120 distributed questionnaires, only 100 

were returned for analysis. Data analysis method used is Structural 

Equation Model (SEM), it is used to test the existence of relation-

ship pattern between variables that become the object of research. 

The goal is to know the magnitude of direct and indirect influence 

both between independent variables, dependent and intervening. 

4. Results and discussion 

The result of analysis with structural equation model can be seen 

in the Figure 1. Based on the confirmatory factor analysis results 

show Goodness of Fit Index such as Chi-square 143.721, Proba-

bility = 0,022 RMSEA = 0,053, CMIN / DF = 1,286, TLI = 0,903, 

CFI = 0914. Based on testing the Goodness of Fit Index this mod-

el indicates suitability. 

 

 
Fig.1: Structural Model 

 

Based on the results, all hypotheses have a significant impact. 

Organizational support gives a high and significant influence to 

the community commitment of 0.813, as well as community 

commitment has a significant effect on city image of 0.503 and 

organizational support for the image of the city also has an effect 

of 0.406. 

Results from testing the direct and indirect effects between varia-

bles. shows that with large organizational support will implicate 

indirectly to the city image mediated by Community Commitment. 

The effect of organizational support on urban image through 

Community Commitment is 0.409. The total Organizational Sup-

port to the image of the city has an effect of 0.815. 

5. Conclusions and practical implication 

The results of this study indicate that the image of the city is de-

termined by the support of the organization in which the value of 

community commitment has been shown to have a high influence 

as a mediating variable. This means that if the support of the or-

ganization is increasingly greater, the commitment of the commu-

nity will also be greater so that it will have implications for im-

proving the image of the city [22]. This illustrates that organiza-

tional support indirectly affect the city image, organizational sup-

port will have a higher impact and significantly to the city image if 

community commitment is also high [23]. Support from public 

organizations has an important role to encourage and elevate 

community motivation to have strong trust and commitment, so 

that people will feel compelled to involve themselves in an effort 

to encourage the creation of a good city image [18]. 

Assessment of organizational support, good or bad, is determined 

by the extent to which facilities are provided by the government, 

perceived comfort, standing buildings, and other facilities simul-

taneously and simultaneously forming the image of the city. 
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Therefore, the organization's support for infrastructure and city 

park as a social and spatial city in Bandung should be in good 

organization and certainly need to be supported by society with 

high commitment. The commitment of the community will be 

created if the bond between community members and certain 

communities builds up, therefore the city of Bandung must have a 

program to increase the bond among the community members so 

that they have the confidence that their involvement as members 

of the community will build the image of the city, big profits that 

are not easily obtained and felt elsewhere [24]. In turn, will in-

crease community loyalty and commitment as members of the 

community, of course the impact will form a unique city brand. 

This study was conducted in one city with limited respondents. 

For that reason, subsequent research will be done by developing it. 

Therefore, the results of this study should be interpreted with cau-

tion. This is a study that proposes an explanatory model, we are 

considering developing further studies into several cities with 

different cultural characteristics and taking into account the num-

ber of representative populations and samples. 
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BAB 1.

PENDAHULUAN

Kita semua sudah tidak asing dengan iklan-iklan yang

ditayangkan di berbagai media baik majalah, surat kabar maupun

media elektronik lainya seperti radio, televisi, bahkan saat ini di

media-media berbasis internet, yaitu Youtube, Facebook,

Instagram dan sebagainya, yang mengiklankan tetang sebuah

negara, kota atau tempat, seperti yang sering anda dengar dan

lihat diantaranya Malaysia Trully Asia, Hongkong Asias World City,

Uniquely Singapore, Amazing Thailand dan lain sebagainya.

Tujuannya tentu untuk meningkatkan daya tarik negara itu sendiri.

Dengan memiliki daya tarik diharapkan dapat menarik berbagai

pihak untuk datang dan menikmati apa yang disuguhkan oleh

negara tersebut.

Penggalan kata-kata tersebut diatas dimaksudkan untuk

menggambarkan negara atau daerah itu sendiri. Kata-kata

tersebut juga dilengkapi dengan logo-logo yang sangat menarik.

Tujuannya tak lain adalah
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Gambar 1. City Branding di Dunia

Begitu juga iklan tetang kota Indonesia seperti Jogja Never

Ending Asia, Enjoy Jakarta dan Semarang The Beauty of

Asia, telah banyak ditayangkan diberbagai media. Baik media

nasional maupun internet.

Langkah yang dilakukan oleh negara atau daerah seperti

contoh diatas adalah suatu kegiatan yang dikenal dengan City

Branding atau Brand Places. City branding merupakan strategi dari

suatu negara atau daerah untuk membuat positioning yang kuat

didalam benak target pasar mereka, seperti layaknya positioning

sebuah produk atau jasa, sehingga negara dan daerah tersebut

dapat dikenal secara luas di seluruh dunia.
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Mengapa sebuah negara atau daerah harus melakukan city

branding? Peningkatan arus globalisasi menuntut berbagai negara

atau daerah bersaing dengan negara dan daerah lainnya dalam

halattention, influence, markets, investments, businesses, visitors,

residents, talent dan events. Untuk dapat bersaing, Negara dan

daerah harus merubah orientasi mereka dalam pengelolaan

kawasan dari local orientation ke global-cosmopolit orientation.

Tidak saja antar negara yang berkompetisi, akan tetapi dengan

kota dan region tertentu diseluruh dunia.

Dengan perkembangan ini, berbagai daerah di Indonesia

dihadapkan pada persaingan global dengan daerah dan kota lain di

seluruh dunia yang tidak bisa ditawar-tawar. Padang misalnya,

tidak hanya bersaing dengan Bali, Jogja, Bandung dan Jakarta,

tetapi juga dengan Kualalumpur, Singapura, Phuket, Macau dan

kota lainnya di dunia.

Gambar 2. City Branding di Inonesia

City branding adalah upaya membangun identitas sebuah

kota. Identitas ini merupakan sebuah konstruksi, sebuah hasil dari
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proses interaksi antar manusia, institusi dan praktisi dalam

kehidupan sosial. Kegiatan city branding menuntut setiap daerah

untuk berlomba menciptakan citra tertentu dibenak

masyarakatnya sehingga terbentuklah city image yang menjadi

karakter sebuah kota. City image (citra kota) inilah yang akan

menjadi kekuatan bagi sebuah daerah atau kota sebagai sebuah

merek (brand) yang melekat di benak masyarakat dan semua itu

tergantung pada identitas kota itu sendiri. City branding pertama

kali muncul pada maraknya era otonomi daerah. Seperti halnya di

Negara Amerika yang terbagi menjadi beberapa negara bagian.

Pionir city branding yang sukses telah diukir oleh New York dengan

slogannya I Love NY.

Pada fenomena City branding ini, menarik alur kajian

komunikasi yang diawali dari Komunikator, dalam hal ini

pemerintahan yang membuat kebijakan serta ide-ide awal

mengenai identitas itu sendiri. Kemudian bagaimana ide itu

dirumuskan menjadi sebuah pesan yang akan disampaikan kepada

publik melalui saluran-saluran komunikasinya yakni pembuatan

rancangan program city branding yang akan dilaksanakan oleh

dinas-dinas terkait. Setelah itu akan mengidentifikasi bagaimana

program-program itu berjalan melalui saluran-saluran yang telah

ditentukan, apakah telah berjalan sesuai dengan rancangan atau

ide awal. Hingga bagaimana penerimaan publik atas kebijakan

tersebut. Konsep atau teori yang mendukung penelitian studi city

branding adalah teori komunikasi dalam hal ini komunikasi

pemasaran serta merek yang kemudian dikenal dengan istilah

branding.
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Simon Anholt (2007) mendefinisikan city branding sebagai

bagian dari kajian ilmu komunikasi terutama sebagai fungsi public

relations yaitu dengan mengartikan city brandingsebagai

manajemen citra suatu destinasi melalui inovasi strategis serta

koordinasi ekonomi, komersial, sosial, kultural, dan peraturan

pemerintah. Pengertian ini diperkuat dengan pendapat lain yang

dicetuskan oleh Kavaratzis (2008, h.8) yang mengungkapkan

bahwa city brandingumumnya memfokuskan pada pengelolaan

citra, tepatnya apa dan bagaimana citra itu dibentuk serta aspek

komunikasi yang dilakukan dalam proses pengelolaan citra. City

branding juga merupakan tugas dan kolaborasi dari semua pihak

(Stakeholders) yang terkait dengan kota tersebut. Tanggung

jawab kesukseskan city branding terdapat diseluruh public internal

kota, baik pemerintah kota, swasta, pengusaha, Interest Group

dan masyarakat kota tersebut. Dalam city branding, yang

diutamakan adalah dengan memfungsikan seluruh potensi kota

agar bernilai dan fungsional.

Konsep City branding ini kemudian berbanding lurus dengan

salah satu aspek pembangunan yang ada di suatu wilayah. Karena

merupakan salah satu program pembangunan maka pemerintah

haruslah mengkomunikasikan manfaat atau kegunaan setiap

pembangunan didaerahnya kepada masyarakat. Pemerintah dalam

menyampaikan pesan-pesan pembangunan haruslah mempunyai

kredibilitas, daya tarik, harapan dan perasaan agar masyarakat

dapat dipengaruhi untuk mengikuti keinginan dari pemerintah

sehingga pembangunan dapat dilaksanakan.
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Dalam dunia keilmuan bidang sosial khususnya Ilmu

Komunikasi, dasar dari pengembangan marketing dan branding

khususnya untuk sebuah kota merupakan pengembangan dan

pengimplementasian dari berbagai disiplin ilmu. City

branding yang kini sedang marak diterapkan diberbagai kota

merupakan turunan dari berbagai ilmu seperti ilmu komunikasi,

sosiologi, ekonomi, antropologi dan berbagai ilmu lainnya. Dalam

kajian ilmu komunikasi sendiri pada hakikatnya adalah proses

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan (Effendy,

2003, h.10), sedangkan komunikasi menurut Lasswell (dalam

Mulyana, 2007, h.69) adalah “Who say what in which channel, to

whom, with what effect (siapa yang mengatakan apa di saluran

kepada siapa dan apa pengaruhnya).
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BAB 2,
City Marketing dan

City Branding

Minat terhadap city marketing telah meningkat, sebagai

gerakan spasial orang dan modal telah menjadi lebih bebas.

Akibatnya, kompetisi antara kota untuk menarik pengunjung terus

meningkat (Lee, 2003; Hankinson, 2004b; Anholt, 2005). Sejak

Revolusi Industri di Eropa, banyak kota-kota industri telah

mengalami kemerosotan lingkungan kota dan banyak warga kota

telah pindah karena ekonomi stagnan. Menanggapi hal ini banyak

dewan kota di eropa secara aktif mulai melaksanakan strategi

untuk mengembalikan dan meningkatkan fungsi kota-kota

sebagai pusat ekonomi (Harvey, 1993).

Sejak tahun 1960, upaya untuk pindah ke Postmodernisme

keanekaragaman keluar dari frame standar dari Fordisme, pusat

produksi massal, elektronik, layanan, keuangan, budaya,

berkembang industri informasi pengetahuan yang telah menjadi

inti dari kompetensi daerah (Banerjee, 2008). Dalam situasi sosial,

pemerintah sudah mulai memperkuat kegiatan pemasaran kota

untuk meningkatkan nilai-nilai produk dari kota untuk menarik

pengunjung dan wisatawan untuk meningkatkan daya saing kota

(Wilkinson, 1992). Landasan konsep teoritis city marketing

didasarkan pada teori pemasaran produk berkembang menjadi

teori pemasaran untuk kota-kota (City Marketing) di bidang

administrasi bisnis (Ashworth & Voogd, 1990; Hankinson, 2004a).
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Kotler (1996) juga akhirnya memandang city marketing sebagai

pengakuan kota sebagai sebuah produk yang dapat dijual, yang

mencakup semua faktor dari tempat yang memenuhi kebutuhan

orang-orang, yaitu struktur fisik, pelayanan publik dan estetika

kota. Selain itu, Burgess (1982) menyatakan bahwa pemasaran

kota adalah strategi untuk berbuat lebih baik daripada kota-kota

lain dalam kompetisi, dan semua aktivitas yang produktif dan

menjual ruang kota dengan faktor citra positif kota yang dapat

ditawarkan, sehingga dapat mengembangkan poin yang menarik

kepentingan para pengunjung bahkan investor.

City Marketing atau Pemasaran kota adalah promosi sebuah

kota, dengan tujuan mendorong kegiatan-kegiatan tertentu untuk

berlangsung di sana. Pemasaran kota itu sendiri bertujuan

mengubah kota menjadi merek di benak pelanggan, yang akan

mendorong arus masuk wisatawan, migrasi positif, dan relokasi

bisnis. (Bayraktar & Uslay 2016, 187.)

Pemasaran kota adalah promosi sebuah kota, dengan tujuan

mendorong kegiatan-kegiatan tertentu untuk berlangsung di sana.

Ini digunakan untuk mengubah persepsi eksternal sebuah kota

untuk mendorong pariwisata, menarik masuk migrasi penduduk,

atau memungkinkan relokasi bisnis. Fitur penting dari pemasaran

kota adalah pengembangan landmark baru, atau 'unggulan',

bangunan dan struktur (Smyth & Hedley, 1994, pp. 2-3).

Pemasaran kota dapat dilihat sebagai salah satu hasil dari

pengenalan pemasaran nirlaba, yang memungkinkan definisi

pemasaran menjadi lebih luas. Hal demikian terkait dengan
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peningkatan permintaan dari sektor publik untuk konsep

pemasaran (Tross, 2006).

Definisi lain oleh American Marketing Association (AMA)

adalah penggunaan alat pemasaran terkoordinasi yang didukung

oleh filosofi yang berorientasi pada pelanggan, untuk menciptakan,

mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran

perkotaan yang memiliki nilai bagi pelanggan kota dan komunitas

kota pada umumnya. (Braun, 2008, hal.43).

Selain itu, pemasaran kota adalah kegiatan pemasaran

komersial yang menjual dan pertukaran ruang kota untuk modal,

dan berusaha untuk menarik pengunjung dan warga. Dengan kata

lain, pemasaran kota adalah strategi untuk menghadapi warga,

perusahaan dan pengunjung sebagai target pasar dan menarik

mereka melalui promosi dikombinasikan dengan nilai-nilai

penjualan dan lingkungan kota. Dengan demikian, pemasaran kota

dapat dianggap sebagai strategi bertahan hidup untuk bertahan

hidup di antara kota-kota bersaing yang berbeda dengan tujuan

membuat keuntungan dalam lingkungan kota.

Di sisi lain, City branding secara fundamental berbeda dari

pemasaran kota di yang berhubungan dengan kota dari perspektif

holistik. Fakta bahwa strategi merek pada akhirnya mencerminkan

teori pemasaran dapat ditemukan dari titik bahwa konsep

pemasaran meliputi tindakan untuk menciptakan keuntungan

melalui produk di pasar konsumen. Namun, pemasaran kota

berfokus pada promosi produk individu (sebagai selling kota),

tetapi merek kota berbeda karena berlangsung dalam sistem

komunikasi yang erat menghubungkan citra kota secara
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keseluruhan dan identitas (Kavaratzis, 2004; Hankinson, 2004a;

Kavaratzis & Ashworth 2005; Geyonggi, 2007). Selain itu, strategi

merek dan strategi pemasaran yang berbeda dalam strategi merek

memiliki berbagai macam dan dimensi komunikasi, yang

membedakannya dari strategi pemasaran (Kavaratzis, 2007). City

branding adalah strategi yang menimbulkan nilai aset kota ini,

memberikan karakter positif untuk kota dan menciptakan

kepribadian merek yang unik untuk kota yang ingin memberikan

pengaruh yang manusiawi (Fournier, 1998), sehingga merek

melalui komunikasi positif dengan pengguna kota.

Place Branding adalah tentang mengelola reputasi Anda.

Lebih khusus lagi, ia bermaksud membangun kesadaran nama;

gambar yang khas, dapat dipercaya, otentik, bermakna, mudah

diingat, dan diciptakan bersama; serta kesetiaan di antara

(potensial) turis, investor, pedagang, ekspatriat dan sejenisnya.

Dengan demikian, branding kota adalah strategi untuk

membangun citra positif dan abadi dari sebuah kota dengan

penekanan kuat pada manajemen untuk meningkatkan nilai merek

dari sebuah kota. Fakta bahwa itu bukan hanya promosi sebuah

kota untuk menarik wisatawan dan membuat keuntungan finansial,

tetapi nilai citra diakui oleh orang-orang yang mengkonsumsi dan

menggunakan kota adalah faktor yang paling penting yang

membedakan merek kota dari pemasaran kota. Dengan kata lain,

sementara strategi pemasaran mengharapkan keuntungan

langsung dengan berfokus pada konsumsi dan penjualan produk,

strategi branding lebih memfokuskan pada komunikasi yang

konstan dengan pelanggan (Hankinson, 2004a). Selain itu,
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branding kota mengembangkan sumber daya nyata bagi kota

seperti festival, acara dan pemandangan. Hal ini juga

mengembangkan sumber daya tidak berwujud, seperti identitas,

dan citra positif kota untuk membuatnya menarik untuk para

penggunanya. Karakteristik ini dapat didefinisikan sebagai City

Branding Strategy, dan ide beragam dan komprehensif dari sebuah

kota.

Saat ini, sebagian besar negara-negara dengan kesadaran

nasional yang tinggi termasuk Amerika Serikat, Inggris, Perancis

dan Jerman secara agresif bekerja pada strategi merek kota di

bawah pimpinan departemen pemerintah. Mereka merasa bahwa

gambar kota secara langsung terkait dengan daya saing kota. Unit

pemerintah administrasi mengembangkan dan mengelola strategi

untuk pembangunan kota. Sebagai contoh, Kementerian Ekonomi

mengaktifkan pembangunan ekonomi masing-masing daerah dan

Kementerian Kebudayaan mendorong dan mendukung kegiatan

publisitas di dalam dan luar negeri dan kegiatan promosi budaya,

seni dan pembangunan kota. Mereka tidak hanya memiliki

pengaruh penting pada kegiatan pengelolaan kota, tetapi juga

memediasi dan menyeimbangkan pemahaman di antara pihak-

pihak kepentingan kota. Kelompok akademis, pemerintah,

perusahaan dan asosiasi terkait yang memainkan peran utama

dalam menetapkan kebijakan merek kota mengatur arah politik

dengan menghadirkan pendapat langsung dan tidak langsung dan

bahan terkait (Choi, 2009). Peran mereka mempromosikan kota

untuk diakui sebagai tempat merek dengan memecahkan masalah

kota dan meningkatkan nilai-nilai kualitatif mereka. Dengan arah
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kebijakan yang dinamis ini, kota meningkatkan kebanggaan warga

yang adalah pemangku kepentingan internal dengan

meningkatkan kehidupan mereka dan meningkatkan nilai-nilai

merek sebagai investasi dari pemangku kepentingan eksternal

dikelola dengan baik.

Mengembangkan kekuatan pendorong yang membangun

jembatan untuk memahami dan keseimbangan antara pemerintah

dan para pemangku kepentingan, dan hasil dari penggunaan

budaya dan sumber daya yang kota miliki. Budaya dan sumber

daya dari kota menyediakan komponen yang menentukan gambar

dan identitas mereka dan aset seperti memaksimalkan efek dari

merek kota dengan langsung menciptakan keuntungan. Oleh

karena itu, sumber daya budaya masing-masing kota adalah

melakukan peran menghubungkan untuk membangun identitas

dan citra.

Dengan demikian, komponen aset kota dikirim ke mata

pelajaran yang terkait target seperti stakeholders yang merupakan

anggota dari kota, seperti investor, pengunjung, penduduk, bisnis.

Hal ini juga dapat dikatakan bahwa beberapa praktek merek kota,

daripada berkonsentrasi pada lokasi tertentu kota atau sektor klien

tertentu, berfokus pada identitas inti yang dapat menggabungkan

pihak terkait kota. Misalnya, melalui slogan-slogan yang

mengungkapkan identitas citra kota seperti Hong Kong 'world level

business hub', 'I love New York', dan 'Seoul heading for the world-

Hi Seoul', masing-masing negara memberikan citra kota untuk

target masing-masing (Lee, 2008). Dengan demikian, slogan-
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slogan mendefinisikan citra dan identitas kota yang memainkan

peran pemasaran yang efisien.

Menurut Kotler (1993), city branding adalah strategi dan alat

yang lebih dibangun berdasarkan konsep pemasaran kota dengan

menyadari lokasi tertentu sebagai produk dan melalui kerjasama

dengan berbagai pihak terkait, memfasilitasi perekonomian daerah

dan meningkatkan nilai kota untuk investor, warga dan

pengunjung melalui pengembangan lingkungannya, gambar dan

berbagai infrastruktur. Hal ini membentuk fondasi yang konsep

branding kota bekerjasama dengan pihak terkait kota ditemukan.

Dengan merangsang formasi dari hubungan dekat antara kota

industri, pariwisata, budaya dan lingkungan dengan gambar secara

keseluruhan kota dan identitas, merangsang integrasi sistem City

Branding Strategy. Selain itu, branding kota memperkuat citra

yang unik kota sendiri dan identitas dengan mengembangkan

semua unsur yang relevan dari kota ke asetnya yang bisa

diwujudkan secara fisik, sehingga memaksimalkan efek pemasaran

kota resultan.

Untuk alasan di atas, pemasaran kota dan branding kota

saling terkait dan oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa City

Branding Strategy didirikan atas dasar pemasaran kota adalah

strategi inti dalam meningkatkan daya saing sebuah kota di

panggung dunia. Hal ini juga dapat menambahkan bahwa merek

kota adalah kombinasi dari semua nilai-nilai seperti lingkungan,

sejarah, aset budaya dengan karakteristik yang menarik dan

penebusan yang unik ke kota. Selanjutnya, branding kota dapat

memainkan peran sentral dalam strategi manajemen kota untuk
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meningkatkan kualitas dengan meningkatkan nilai merek melalui

proses yang mengintegrasikan signifikansi dalam isi sebuah kota

dimana identitasnya dapat dibentuk. Sebuah kota dibangun

berdasarkan berbagai strategi didefinisikan oleh visi dan arah.

Infrastruktur kota seperti budaya dan pariwisata serta mereka

yang dianggap aset oleh penghuni utamanya, pengguna kota,

memainkan peran penting dalam branding kota. Pembentukan

identitas kota melalui aspek seperti budaya dan pariwisata

mengarah ke konsep branding kota yang dikembangkan dari

pemasaran kota.

Melalui City Branding Strategy, adalah mungkin untuk

mencapai posisi di mana masyarakat baik dari dalam kota maupun

dari luar kota, merasa puas dengan perencanaan visi kota yang

baik yang berorientasi masa depan dan berkelanjutan. Oleh karena

itu, hal itu memungkinkan untuk citra kota yang berbeda dari

kota-kota lain yang akan didirikan, dan meningkatkan aset

berwujud dan tidak berwujud sementara memperkuat kohesi

diantara pengguna kota. Melalui proses ini, kesadaran kota ini

ditingkatkan dan daya saing diperkuat melalui citra dan identitas

yang berbeda dengan kota lain. Selain itu, hasil ini dalam visi yang

sangat prospektif untuk masa depan yang memfasilitasi investasi

dari industri dan pemerintah sehingga akhirnya membentuk satu

“nilai merek”. Oleh karena itu, City Branding Strategy berfungsi

sebagai media komunikasi bagi masyarakat dengan

memungkinkan kota untuk proyek baik secara langsung atau tidak

langsung berbagai pengalaman berdasarkan budaya secara

keseluruhan, gambar dan lingkungan. Selain itu, metode tersebut
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berwujud dan tidak berwujud dari membangun hubungan yang

dapat disebut sebagai strategi untuk menciptakan, gabungan nilai

merek tunggal untuk kota. Oleh karena itu, City Branding Strategy

adalah strategi kota untuk memaksimalkan daya tarik kota dengan

meningkatkan lingkungan dan citra. Dengan kata lain, City

Branding Strategy dapat dipahami sebagai konsep berevolusi yang

mencakup fitur pemasaran kota. Konsep City Branding Strategy

digambarkan sebagai bagian dari City Marketing digambarkan

pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1: Konsep City Brand

Sebuah penyelidikan dari City Brand praktek saat ini dari

lima kota yang terkenal dipilih menunjukkan bahwa itu ditujukan

berbeda dan tidak ada yang disepakati model yang umum. Sebuah

praktek merek kota adalah seperti yang ditunjukkan di bawah ini

(lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1: The city branding praktek saat
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BAB 3.

Definisi City Brand

A strategi merek awalnya terbatas hanya pada bidang bisnis

dan pemasaran, tetapi konsep merek saat ini telah semakin

diperluas dan telah dilaksanakan sebagai alat bisnis selama

beberapa tahun terakhir (Aaker, 1996; Dinnie, 2007; Keller, 2008).

Istilah merek awalnya digunakan sebagai sarana membedakan

satu produk dari yang lain. Ini dimulai sebagai fungsi untuk

menawarkan nama, asal dan informasi terkait produk ke

konsumen (Keller, 2008). Setelah itu, dengan perkembangan

ekonomi industri dan kualitas tinggi dari kebutuhan konsumen,

konsep merek mengembang secara bertahap dan meningkat

sesuai dalam pentingnya. Dengan cara yang sama, amplifikasi

konsep merek telah berkembang di seluruh negara, kota dan

bahkan agama, yang memiliki, sebagai akibatnya, menjadi saling

terkait.

AMA (American Marketing Association, 1960) menawarkan

definisi yang sama dari merek sebagai 'nama, logo, istilah, tanda,

simbol dan desain dalam kombinasi dimaksudkan untuk

mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok

penjual dan untuk membedakan mereka dari para pesaing '(Dinnie,

2007: 14; Keller, 2008: 1). Sarjana lain didefinisikan sebagai

brand yang mana penjual gunakan untuk membedakan produk
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atau layanan dari para pesaing mereka melalui penggunaan

simbol-simbol (Aaker, 1991; Kotler et al, 1996; Keller, 2008).

Kotler (1996) menyajikan makna dari sebuah merek sebagai

atribut, manfaat, nilai-nilai, budaya dan kepribadian oleh dimensi

pengguna.

Hankinson (2004) menjelasakan pendapat dari banyak

akademisi tentang merek tempat sebagai berikut: Bergh dan

Braun (1999), dan Ashworth dan Voogt (1994) setuju bahwa

tingkat tempat diatur dan dibedakan dengan memasarkan. Anholt

( 2003: 214) mendefinisikan city branding sebagai “rencana untuk

mendefinisikan paling realistis, yang paling kompetitif dan paling

menarik visi strategis untuk negara, wilayah atau kota” (Ahmad et

al, 2003:. 214). Oleh karena itu, melalui pertimbangan konsep

merek yang ditawarkan oleh banyak sarjana dan AMA, merek

dapat didefinisikan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan

mengkarakterisasi produk dalam rangka untuk membedakannya

dari produk lainnya melalui berbagai faktor. Dengan kata lain,

dapat dipahami sebagai badan hukum holistik yang menggunakan

merek sebagai alat diferensiasi dengan produk pesaing lainnya

untuk menciptakan nilai dan keunikan tertentu. Menurut Anholt

(2003: 215) karakteristik merek kota dapat dibagi menjadi enam

kategori dan disajikan dalam rencana untuk City Branding Strategy.

Isi rinci pada setiap item tercermin dalam diagram segi enam pada

gambar 3.1 adalah sebagai berikut:
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Gambar 3.1: Analisis segi enam angka dengan Anholt (2003)

The segi enam angka analisis yang Anholt telah disajikan

menyiratkan pesan penting dalam mewakili standar tertentu yang

digunakan untuk evaluasi eksternal dari kota dan saat ini City

Branding Strategy. Namun, tidak mudah untuk membuat sebuah

strategi merek praktis dengan atribut-atribut yang disarankan oleh

Anholt, karena berhubungan hanya dengan unsur-unsur fungsional

yang terlihat secara eksternal dan tidak memiliki pendekatan

dalam hal prinsip yang menganggap atribut fundamental dari

sebuah kota. Ruang kota merupakan agregat dari unsur-unsur

yang kompleks dan berbagai, terbentuk pada dasar budaya.

Dengan demikian, penting untuk memahami dan mengevaluasi

kota dengan membentuk pendekatan yang lebih mendasar.
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Hankinson (2004) menyebutkan, konsep branding kota harus

diakui sebagai dibangun aset dan pengembangan akses kota ini

menempatkan nilai kota. Adalah penting untuk menyadari bahwa

City Branding Strategy yang efektif dapat diatur atas dasar

pemahaman kehidupan kota dasar terdiri dari pakaian penting,

makanan, dan perumahan dan ruang kota dalam benak warga

kota.

Tabel 3.1. Elemen-elemen dari Branding tempat dan negara-

negara dengan Anholt
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Kota yang multifungsi (Hankinson, 2004) sebagai terdiri dari

sistem yang kompleks semantik. Sistem ini didasarkan pada

unsur-unsur dasar dari eksistensi manusia, dengan kata lain,

pakaian penting, makanan dan perumahan, dan dari masing-

masing, sistem lebih lanjut, lebih kompleks dari elemen semantik.

Dengan cara ini, kota terbentuk melalui kemampuan kita sebagai

manusia untuk membentuk konsep-konsep dalam kaitannya

dengan benda-benda fisik (pilihan, preferensi, pengetahuan dan

sebagainya) yang melampaui fungsi dasar mereka (lihat Gambar

3.2). Dengan demikian, ruang fisik kota disesuaikan melalui

pikiran penduduknya (Moughtin, 1996).

Gambar 3.2: The penanda berasal dari unsur-unsur dasar dari kota

Merek ini dijelaskan melalui nama, simbol dan slogan

berdasarkan pada fitur penelitian umum. Namun, ini tidak penting

dalam diri mereka sendiri tetapi studi umum mengakui bahwa

mereka secara komprehensif memberikan manfaat, nilai-nilai,

budaya dan kepribadian dalam kaitannya dengan kota. Kavaratzis
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& Ashworth (2005) dalam tesis mereka, mengklaim bahwa strategi

merek melampaui logo atau slogan, dan menekankan bahwa logo

atau slogan adalah alat implementasi ruang (kota) branding,

daripada strategi itu sendiri.

Selain itu, ketika mendekati 'brand kota' berdasarkan proses

merek umum perusahaan atau produk, merek kota dapat

dikatakan dibangun berdasarkan kumpulan elemen tambahan

tertentu seperti landmark atau peristiwa yang digunakan untuk

tujuan diferensiasi dari kota-kota lain melalui unsur-unsur dari

aset yang dimiliki oleh kota tertentu. Namun, itu tidak cukup untuk

sepenuhnya mewakili karakteristik dari strategi merek. Hal ini

karena CBS harus dipahami sebagai sistem semantik; kompleks

tersusun, bukan sebagai satu set objek fungsional individu yang

terpisah.

Pengorganisasian konsep merek kota didasarkan pada

konsep kota dan atribut, merek kota konstruksi kota sebagai

merek yang kuat dengan systemising keterkaitan antara kombinasi

faktor di kota untuk membedakan karakteristik dari orang-orang

dari kota-kota lain termasuk lingkungan, sejarah, administrasi dan

budaya khas kota ini (Churchill, 1985; Mommaas, 2004). Selain itu,

merek kota dapat didefinisikan sebagai perakitan aset berwujud

dan tidak berwujud membedakan sebuah kota dari orang lain

seperti lingkungan alam, sejarah fitur, budaya, atribut, kepribadian

dan nilai-nilai (Graham, 2002). Pembentukan merek berdasarkan

pertanyaan-pertanyaan seperti apa makna budaya kota dan

bagaimana makna budaya seperti transfer ke dan dari merek

penting dalam memberikan sikap positif atau persepsi warga
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dengan unsur-unsur positif. Perakitan aset berwujud dan tidak

berwujud dibentuk berdasarkan pemeliharaan asosiasi rekursif dan

terus-menerus dengan gambar positif adalah kekuatan pendorong

untuk mengamankan identitas kota (Anholt, 2003; Bailey et al,

2004.).

Konsep seperti branding kota secara alami merupakan

identitas kota melalui mana merek kota didirikan. Dengan kata lain,

konsep CBS harus dipahami sebagai sebuah ide yang luas dan

komprehensif yang menghubungkan citra kota secara keseluruhan

dan identitas kota, bukan memiliki satu gambar tertentu dari

sebuah kota.
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BAB 4.

Definisi Kota Budaya

Kota sepanjang sejarah telah menimbulkan pertanyaan

mendasar tentang identitas mereka dan telah akibatnya didirikan

strategi perkembangan. Sebagai kualitas hidup membaik,

pembangunan kota ditempuh melalui minat dalam budaya dan

pembangunan ekonomi telah datang untuk diterapkan sebagai

strategi penting dalam hal kebijakan nasional (Mommaas, 2004).

Secara bertahap ini terkait dengan kebijakan industri budaya dan

menyebabkan strategi budaya kota yang bertujuan untuk

menyajikan identitas mereka sendiri (Jeong, 2005; Gyeonggi,

2007). Sebuah pemahaman yang baik tentang apa budaya kota

berarti paradigma ini diperlukan ketika melihat ke dalam berbagai

jenis budaya kota dan arah pembangunan.

Abad ke-21 merupakan era budaya dan bersama dengan

penekanan pada budaya berasal karakteristik orientasi dalam nilai-

nilai budaya. Sampai pembangunan abad ke-20 dan gaya hidup

yang berfokus pada politik dan pengembangan industri dan

ekonomi kacau dieksekusi oleh perang dan ideologi. Namun, dari

akhir abad 20 sebagai negara-negara maju telah memperoleh

banyak informasi dan kekayaan karena peningkatan kualitas hidup,

perubahan ekonomi, evolusi politik, globalisasi dan teknologi

informasi, orang lebih cenderung ke arah 'nilai-nilai budaya' yang

mengambil spiritual kemakmuran dan kebajikan lebih penting (Hall,
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1998; Miles et al, 2000). Pergeseran paradigma dari politik dan

ekonomi untuk budaya adalah gerakan untuk membangun budaya

kota serta pembaharuan pengakuan budaya, dan telah datang

untuk bekerja sebagai momentum untuk memulihkan identitas

budaya dari negara-negara maju untuk yang kurang maju (Miles

et al., 2000). Di masa sekarang ini transisi dari industri untuk

paradigma budaya, ada upaya untuk memecahkan berbagai

masalah sosial melalui faktor desain.

Sebagai sebuah kota adalah senyawa yang terdiri dari cara-

cara perilaku, sejarah, tradisi dan lanskap fisik, pemahaman

tentang budaya daerah yang diperlukan dalam rangka untuk

memahami hal itu. Oleh karena itu, sebuah kota harus awalnya

dipahami melalui atribut dasar budaya. Meskipun tidak mudah

untuk mendefinisikan “budaya” karena maknanya yang luas

(Eagleton, 2000), ini upaya penelitian untuk membangun definisi.

Menurut Oxford English Dictionary, “Budaya umumnya mengacu

pada pola aktivitas manusia dan struktur simbolik yang

memberikan kegiatan seperti arti dan pentingnya.”

Menurut Raymond Williams (1921 ~ 1988), budaya sebagian besar

dijelaskan dalam tiga cara seperti di bawah ini.

Pertama, budaya adalah proses umum pengembangan

kemampuan intelektual, spiritual, dan estetika, kedua, mengacu

pada gaya hidup tertentu dari orang, sebuah era, atau kelompok

tertentu, dan ketiga, mengacu pada produk intelektual, perilaku

intelektual, kegiatan terutama artistik (Storey, 2006: 1). Selain itu,

Tylor (1832 ~ 1917) yang merupakan seorang antropolog Inggris

memberikan definisi semua-inklusif yang merupakan salah satu
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kontribusi paling dikenal untuk antropologi: Budaya, atau

peradaban, yang diambil secara luas, pengertian etnografi, adalah

bahwa keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan,

kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan setiap kemampuan

dan kebiasaan lainnya yang diperoleh oleh manusia sebagai

anggota masyarakat (Tylor, 1920). Oleh karena itu, dapat

digambarkan bahwa budaya dimulai ketika beberapa artefak

diubah oleh alam sebagai aspek alami dari konflik. Keinginan

seseorang untuk mengejar kehidupan yang lebih kaya dan nyaman

menjadi kekuatan pendorong untuk terus mengembangkan budaya

dan keinginan ini diteruskan oleh tanda. Dalam hal ini, tanda ini

mengubah hidup kita sebagai juru bicara sekaligus sebagai

pemecah masalah budaya. Tanda seperti mengisi peran instrumen

serta sebagai sarana untuk menyampaikan informasi budaya

dalam kehidupan beradab modern. Dengan kata lain, budaya

adalah mengembangkan dan berbagi dalam proses komunikasi

tanda-tanda dengan orang-orang. Budaya diciptakan langsung

oleh manusia, itu adalah hasil alami dari sejumlah proses manusia.

Singkatnya, budaya dapat dianggap sebagai seluruh

rangkaian nilai-nilai, keyakinan, gaya hidup manusia, sisa-sisa

biologis tradisi dan sejarah. Dalam hal ini, budaya dapat

membentuk “masyarakat buatan manusia”. Misalnya, benda

buatan manusia, seperti membangun di kota, akan mengakibatkan

pembentukan serangkaian konsep, termasuk pengetahuan tentang

sejarah bangunan dan opini yang objektif tentang penampilan.

Konsep manusia terbentuk ini berkontribusi pada pembentukan

budaya kota (lihat Gambar 2.5).
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Gambar 4.1: Contoh dari objek buatan manusia

Konsep budaya membentuk infrastruktur kota, dan

memainkan peran untuk meningkatkan citra kota dan kompetensi,

sedangkan yang mempengaruhi kualitas hidup warga dan

membangun identitas regional untuk membentuk sistem yang

berarti untuk kota. Konsep budaya dapat dipahami sebagai makna

dari segala sesuatu ditunjukkan dari awal tindakan buatan untuk

fenomena alam. Selain itu, pemahaman dan analisis sebuah kota

harus dimulai dari perspektif pemahaman budaya kota itu, karena

itu adalah 'komunitas buatan' khas dibuat oleh orang-orang.

Definisi budaya dapat dipahami sebagai makna dari segala sesuatu
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ditunjukkan dari awal tindakan buatan untuk fenomena alam.

Karena, kota ini adalah 'tempat komunitas buatan' khas dibuat

oleh orang-orang, masyarakat kota dapat dikatakan buatan

manusia karena mereka adalah hasil dari serangkaian tindakan

yang dilakukan secara eksklusif oleh manusia.

Sebagai budaya sangat penting di abad ke-21, produksi

budaya telah menjadi faktor utama dari kegiatan ekonomi. Dengan

cara ini, warga menjadi konsumen budaya, dan budaya bekerja

sebagai produk konsumsi (Sparke, 1986; Baudrillard, 1991;. Miles

et al, 2000). Budaya mempengaruhi kehidupan manusia dan gaya

hidup mempengaruhi budaya, membentuk hubungan melingkar

acclimatising. Sebuah kota adalah ruang di mana manusia hidup,

membangun perilaku dan melakukan kegiatan ekonomi. Kota yang

dibentuk berdasarkan budaya tersebut dan berulang kali

mengalami perubahan. Kota perlu meningkatkan keuangan dan

merchandising untuk memberikan makna untuk ruang ini dan

membangun identitas dan makna selain kegiatan produktif (Dinnie,

2007; Bae, 2008). Sebuah kota membentuk hubungan kekuatan

yang tak tertahankan dengan budaya dalam arti bahwa dampak

terakhir pada kota gaya hidup dan sebaliknya, yang, luas, hasil

dalam korelasi siklus. Budaya bekerja sebagai fenomena yang

mempengaruhi, kontrol, dan mengatur perilaku (Suttles, 1984)

dan ini datang untuk memiliki nilai-nilai fungsional sebagai alat

komunikasi.

Untuk budaya kota untuk menjadi divisualisasikan menjadi

simbol dalam tren saat ini sehingga menghasilkan efek budaya

kota, pembawa desain diperlukan. Bergabungnya kota dan budaya,
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seperti yang terlihat dalam kombinasi kata itu sendiri, berinteraksi

satu sama lain.

ini dapat diartikan sebagai dua makna yang berdampingan dan

membentuk hubungan interaktif. Selain itu, dalam Encyclopaedia

Britannica, budaya kota didefinisikan sebagai "salah satu pola

perilaku dari berbagai jenis kota dan daerah kota, baik dulu dan

sekarang."

Setiap negara dan kota memiliki sejarah aslinya sendiri dan

budaya. Mengembangkan budaya dan menambahkan nilai-nilai

untuk itu akan bekerja untuk memfasilitasi ekonomi lokal

(Banerjee, 2008). Selain itu, budaya di kota menyiratkan identitas

budaya untuk alasan sosial, ekonomi dan bersejarah dan identitas

budaya ini secara langsung berkaitan dengan identitas nasional.

Dengan cara ini, sebuah kota harus memiliki budaya sendiri untuk

membedakan dirinya dari kota-kota lain dan untuk memiliki

keunikan kreatif sendiri. Selain itu, berbagai acara di wilayah,

publisitas pemasaran tentang aset dan nilai-nilai budaya

berdasarkan sejarah bisa dikatakan menjadi elemen penting untuk

branding kota (Banerjee, 2008). Namun, hal ini sangat penting

untuk mengenali masyarakat setempat sebagai perusahaan

pengembangan produk. Dengan cara ini, budaya tertentu lokal,

sejarah, tradisi dibuat menjadi produk dan upaya yang dilakukan

untuk mengubahnya menjadi merek. Oleh karena itu, karena

budaya dapat mengambil sikap simbolis dengan CBS, ini dapat
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membangun ekonomi kota internasional dan bekerja sebagai

elemen utama untuk membuat identitas kota.

Selanjutnya, budaya di kota bekerja untuk mengikat kali

atau kelompok dengan cara tertentu (Suttles, 1984) dan dalam

proses menjadi “publik” sebagai representasi kolektif. Di sini,

alasan bahwa budaya kota ini memiliki sifat publik karena gaya

hidup yang umum dan gaya berpikir yang dominan sebagai

bentuk-bentuk budaya di kota. Ini membutuhkan proses

komunikasi yang dapat berbagi semangat masyarakat untuk

membuat sistem nilai setelah membangun sistem administrasi dan

tindakan dari orang-orang di ruang kota dengan semangat publik.

Proses komunikasi ini dapat bekerja sebagai alat untuk membantu

memahami dan menganalisis hubungan antara masing-masing

elemen oleh interaksi dari satu objek dan lain.

Melalui proses secara konsisten mengubah bahwa individu

melalui untuk mempelajari aturan masyarakat dan cara hidup,

lingkungan budaya yang unik dibuat, yang akan diturunkan ke

generasi berikutnya. Perilaku manusia seperti membentuk kembali

budaya. Hubungan melingkar ini ditularkan kepada kita melalui

proses komunikasi. Proses melingkar ini menunjukkan aspek yang

mengubah subjek ke objek dan objek untuk subjek. Di masa lalu

orang-orang menjalani kehidupan yang lebih baik daripada

perkembangan kehidupan dan pengembangan budaya aspek,

tetapi pada saat ini telah menjadi fenomena berubah dan belajar

pola perilaku hidup untuk kehidupan budaya. Diagram aspek

dikonversi ditunjukkan di bawah (lihat Gambar 4.2.
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Gambar 4.2: Peran budaya antara orang-orang dan peradaban

Budaya adalah sumbu yang menghubungkan orang-orang

dan peradaban. Sementara orang-orang yang sedang dipengaruhi

oleh peradaban yang dibuat oleh orang-orang, budaya memainkan

peran penting di inti dari itu. Sebuah kota; model fenomena

peradaban, dibangun oleh orang-orang, dan saat ini, hal itu

mempengaruhi orang-orang dan membuat mereka mempelajari

semua hal-hal seperti pola perilaku, norma, adat dan sebagainya.

Semua elemen kota secara langsung dipengaruhi oleh tindakan

dan pikiran orang karena keterlibatan kota dalam kehidupan

masyarakat, dan gambar ini dari kehidupan masyarakat

ditunjukkan lagi sebagai unsur kota dan membentuk citra kota.

View point ini dapat ditemukan dalam teori komunikasi Fiske

(1990: 90-91). Dia menyatakan bahwa “kita adalah budaya

berbasis ilmu pengetahuan. Mitos dominan ilmu pengetahuan

menyajikan sebagai kemampuan manusia untuk beradaptasi alam
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untuk kebutuhan kita.”Oleh karena itu, kemungkinan untuk

memecahkan masalah, namun, ini menunjukkan perspektif bahwa

ilmu bukan menyebabkan lebih banyak masalah daripada

memecahkan. Apalagi, sudut pandang dialektika tentang objek,

yang disajikan oleh Benjamin (1892-1940) dapat mewakili dari

sudut pandang seperti ini. Dengan demikian, budaya dipengaruhi

oleh kota dan kota dibentuk melalui budaya. Oleh karena itu

budaya kota dapat dianggap sebagai:

a) Itu yang diciptakan melalui media fisik dengan berbagai

elemen konstituen kota baik tangible dan intangible.

b) Digunakan sebagai media untuk menciptakan hubungan

antara lingkungan kota dan pengguna kota.

c) Mencari untuk memberikan kehidupan yang memuaskan

melalui lingkungan berkelanjutan untuk para pengguna kota.

Ini konsep budaya kota membentuk pertimbangan penting untuk

branding kota, seperti lingkungan fisik yang dibuat perlu

mengakomodasi pikiran warga dan pengunjung. Atribut seperti

dari konsep budaya terbentuk atas dasar berbagai elemen kota.

Dengan demikian, budaya dan kota mengembangkan dan

memperkuat hubungan interaktif yang ramah. Oleh karena itu,

suatu pemahaman budaya dan hubungannya dengan kota

terhubung langsung dengan kehidupan yang beradab kita, secara

alami mengalami proses komunikasi saat bersentuhan dengan

kehidupan modern. Ini adalah kehidupan kota dan proses

komunikasi ini terkait untuk multi analisis sisi budaya kota.
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BAB 5.
Desain Kota dan Budaya

Sebagai budaya digunakan sebagai media untuk

menciptakan hubungan antara lingkungan kota dan pengguna kota,

suatu proses buatan yang disebut desain muncul dalam lingkungan

kota. Peran desain dalam ruang kota ditransmisikan ke pengguna

kota melalui media fisik dengan berbagai elemen konstituen dari

kota yang direpresentasikan sebagai berwujud atau tidak berwujud.

Tujuan utama dari desain kota adalah untuk memberikan

kehidupan yang memuaskan dengan menggabungkan subjek, kota,

dan tindakan dan desain kota, untuk menciptakan lingkungan yang

berkelanjutan (Kim, 2.008). Upaya desain kota untuk menciptakan

lingkungan yang berkelanjutan tidak terbatas solusi lanskap visual

estetika tetapi meluas ke bidang sosial, kultural, psikologi,

ekonomi dan kemanusiaan. Melalui mengirimkan diperpanjang,

desain kota dapat menjadi sadar serangkaian dimensi budaya

menyatu dengan kota hidup untuk membentuk budaya kota.

Sparke (1986:205) yang desain British teori,

menggambarkan hubungan antara desain dan budaya di bawah ini.

Dia menjelaskan bahwa selama abad ke-20 secara keseluruhan,

rasa budaya nilai-nilai dari semua kategori dan dimensi disajikan

dalam ideologi politik atau kegiatan sosial dan kegiatan budaya

atau realitas ekonomi menembus ke artefak dirancang melalui
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sejumlah infiltrasi, dan artefak seperti memberikan rasa nilai-nilai

melalui bentuk visual yang dapat dirasakan. Selain itu, dia

menyatakan bahwa disposisi filosofis desain masa depan akan

menjadi pluralisme dan menyimpulkan bahwa pluralisme akhirnya

seperti yang didasarkan pada suatu sistem yang terintegrasi akan

meningkatkan kualitas hidup dengan menempatkan semua fungsi

sosial dan psikologi manusia bersama-sama.

Dengan demikian, budaya merupakan sebuah kota memiliki

kecenderungan multidimensi, dan divisualisasikan melalui operator

disebut desain. Jika desain kota dikatakan presentasi virtual

budaya, desain kota bekerja tidak hanya untuk penciptaan

lingkungan yang berkelanjutan, tetapi juga untuk penyediaan

berbagai layanan budaya kepada pengguna kota dan penciptaan

ekonomi. Lebih jauh lagi, budaya memiliki berbagai fitur termasuk

kehidupan, lingkungan, dan sebagainya senantiasa memiliki

kondisi membatasi berpotensi mempengaruhi desain (Sparke,

1986). Hal ini karena desain kota ini diputuskan, tergantung pada

batas budaya. Ini secara alami mengarah ke isu gambar identitas

dan kota kota (Julier, 2005); lingkungan fisik divisualisasikan oleh

desain membentuk hubungan dekat dengan budaya dan hubungan

ini tetap bawahan. Budaya merupakan identitas kelompok, dan

media untuk memvisualisasikan identitas adalah desain. Dengan

demikian, citra keseluruhan kota mengambil bentuk oleh budaya

dan sejarah atau kehidupan dan media mengekspresikan mereka

menjadi desain kota (Lynch, 1960). Keterkaitan antara budaya dan

desain kota ditampilkan sebagai Gambar 5.1:
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Gambar 5.1 Struktur konseptual Kebudayaan dan Desain Kota

Budaya kota akan mengontrol identitas kota ini. Desain kota

mencerminkan budaya kota sedangkan budaya kota mewakili

identitas kota. Apalagi, desain kota dapat diwakili oleh perilaku

praktis, sementara kota budaya berdasarkan sifatnya, tetap tak

berwujud. Budaya kota diwakili oleh desain kota dan pengaruh

identitas kota. Peran ini multidimensional karena dapat

mempengaruhi identitas kota dan citra (Lynch, 1960: 8), sebagai

orang-orang akan mengasosiasikan aspek-aspek tertentu dari

budaya ini dengan kota itu sendiri, dan lebih jauh lagi, itu akan

mempengaruhi desain Kota masa depan, karena hal ini dapat

divisualisasikan melalui budaya yang ada di kota. Desain kota

merupakan kongkrit perilaku praktis, seperti fasilitas umum. Di sisi

lain, identitas kota dapat dibentuk melalui benda-benda nyata atau

asosiasi tidak berwujud yang pengguna kota dan luar miliki

dengan mereka. Kedua aspek ini membawa nilai penting untuk
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“ekuitas kota”. Menggabungkan asosiasi budaya bahwa kota baik

yang sudah memiliki atau dapat memiliki di masa depan. Kota

image menginformasikan sebuah “orang luar” perspektif kota,

didasarkan pada asosiasi yang telah dikirim ke luar melalui media,

dan pengalaman orang lain.

Ideologi kultural (Storey, 2006: 2) masing-masing kota

adalah konsep membawa tentang sistem organisasi pemikiran

disorot dengan kelompok tertentu dan bekerja sebagai konsep

yang penting dalam desain kota di daerah di mana perilaku

kolektif masyarakat diperlukan. Ideologi, menurut Turner (1987),

konsep paling penting dalam mempelajari budaya. Carey (1996)

menyatakan bahwa belajar budaya Inggris adalah mempelajari

ideologinya. Ideologi mengambil peran penting sebagai sebuah

konsep dalam desain kota dengan kota yang mewakili budaya.

Ideologi yang 'praktek kehidupan sehari-hari, sistem (dengan

logika dan ketegasan mereka sendiri) berbagai reproduksi (gambar,

mitos, pikiran atau konsep) dan masyarakat mempertahankan

hubungan dengan situasi yang ada nyata melalui mereka. Dalam

pengertian ini, ideologi bekerja untuk mereproduksi hubungan

sosial (Storey, 2003: 2-4).

Selain itu, fakta yang parsial antara fitur-fitur dari ideologi

disajikan secara keseluruhan fakta (Storey, 2003: 3) peran

penting, ideologi kebudayaan bermain di desain kota. Ideologi

ditemukan dalam perilaku praktis daripada pemikiran dan

pertimbangan dalam kehidupan sehari-hari dan kebiasaan karena

peraturan bekerja sebagai unsur yang membentuk struktur desain

kota. Dengan kata lain, ideologi adalah cara mempertahankan
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hubungan. Dengan demikian, budaya bisa menjadi katalisator kota

yang menghubungkan komunikasi antara masa lalu dan masa kini

atau generasi tradisional dan modern.
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BAB 6.

Konsep Desain Kota
Banyak desain elemen yang diperlukan ketika merek kota.

Tanda simbol, jenis logo, poster grafis dan iklan yang mengekspos

sebuah kota dan berbagai elemen desain seperti desain arsitektur

dan desain lingkungan yang membentuk citra kota seluruh datang

bersama untuk membentuk desain di ruang publik. Umumnya,

konsep desain kota mengacu pada serangkaian proses yang

menentukan identitas, rencana kota dan desain gambar kota

secara keseluruhan menjadi kota integratif yang didasarkan pada

publisitas. Desain kota harus dirancang untuk publik karena

merupakan tindakan yang memvisualisasikan semua aspek

berwujud dan tidak berwujud yang terjadi di ruang publik.

Gagasan yang paling penting dalam konsep desain kota adalah

istilah 'publik'. Hal ini didefinisikan sebagai “terhubung dengan

orang-orang biasa pada umumnya, bukan mereka yang memiliki

posisi penting dalam masyarakat” dalam kamus Oxford, dan saat

ini dijelaskan sebagai “jelas terbuka untuk mata masyarakat

umum, kepentingan umum dalam masyarakat” sejak tahun 1970

oleh R.Senett (Kim, 2002). Selain itu, Kim (2002) menyatakan

bahwa “itu dibedakan tempat milik pribadi dan mengacu ruang

yang terbatas, yaitu, sesuatu yang artifisial, seperti kondisi umum

aktivitas manusia atau kehidupan organik.” Singkatnya ide-ide,
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konsep-konsep dari ruang publik dapat dinyatakan sebagai ruang

membentuk komunitas umum melalui entri terbuka secara sosial.

Kim (1996) juga dijelaskan asal lain 'desain' sebagai

'desinagre', yang struktur etimologis adalah kombinasi dari 'de'

dan "signagre. Sebuah tambahan 'de' berarti 'untuk memisahkan'

atau 'untuk mengambil' dan dikombinasikan dengan 'signare

(tanda / simbol)', datang berarti 'untuk menginstruksikan tanda

baru dengan memisahkan dari tanda-tanda yang ada.' Makna

desain dari etimologi ini bisa menjadi 'penciptaan tanda baru

dengan menafsirkan tanda-tanda yang ada.' Alasan bahwa makna

ini yang belum begitu sering disebutkan adalah penting dalam

bahwa ini memberikan petunjuk etimologis yang menjelaskan

hubungan antara desain dan kehidupan manusia (budaya). Arti

dari desain yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada

etimologi kedua dan ditandai dengan perilaku praktis 'interpretasi

dan terciptanya simbolisme budaya'.

Menurut penelitian dari Kim (1996), konsep desain termasuk

“semacam masalah aktivitas solusi tujuan-driven”, “kegiatan

kreatif untuk mendapatkan sesuatu yang baru dan berguna yang

sebelumnya tidak ada”, “solusi yang tepat untuk mencapai intinya

kebutuhan asli dalam serangkaian keadaan khusus”,‘pengambilan

keputusan pada ketidakpastian’, dan‘kinerja kegiatan iman-driven

sangat kompleks’, dan semua ini umumnya menyatakan desain

yang tertentu‘perencanaan kegiatan’untuk tujuan manusia tertentu.

Menyatukan istilah “publik” dan “desain” membentuk paradigma

baru untuk membuat desain bagi masyarakat salah satu masalah

yang paling menonjol secara sosial di kota hari ini.
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Dengan demikian, ia mendefinisikan desain kota dalam

konteks gaya hidup dalam ranah publik sebagai sesuatu yang

visual menunjukkan hubungan antara dua kategori besar, hidup

dan masyarakat melalui media desain. Kedua keberadaan adalah

untuk masyarakat hidup individu dan masyarakat, dan studi lanjut

ke bagaimana peran sistem umum seperti datang ke pengguna, di

mana cara dan dengan apa makna yang diperlukan. Studi awal ini

menunjukkan bahwa lingkungan pasukan kota, tempat-tempat

umum, bukan tempat swasta, dan cara yang umum kehidupan.

Sebuah sub-sistem yang penting untuk ruang publik dan akses

untuk utilitas dan jasa, struktur sosial menyesuaikan pola perilaku

dan sebagainya adalah fasilitas untuk para pengunjung dari sudut

pandang mikroskopik, tetapi mereka bekerja sebagai unsur untuk

memutuskan gambar kota dari sudut makroskopik of view.

Oleh karena itu, desain kota terdiri dari berbagai karakter,

dan khususnya, urbanisasi telah lebih jauh memperluas ruang

lingkup desain publik. Hal ini karena kota adalah ruang wakil dari

kelompok sosial di mana berbagai kebutuhan dan perilaku

kehidupan manusia berdampingan dalam bentuk komunitas.

Dengan kata lain, sebuah kota adalah ruang yang dikenakan batas

dibedakan dari ruang pribadi yang berisi penduduk, dan juga

didirikan berdasarkan sebuah proses komunikasi bergaul

hubungan pribadi dalam berbagai cara tetap menjaga sisi publik.

Desain kota di garis depan dari unsur-unsur rohani memenuhi

warga dan bekerja sebagai media untuk memungkinkan mereka

untuk mengingat kota. Dengan demikian, desain yang berpusat

pada manusia, bukan fungsi fisik, diperlukan untuk kasus desain
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umum, dan khususnya hubungan antara pengguna kota dan kota

harus diperlakukan sama pentingnya. Ini berarti bahwa identitas

kolektif sebagai barang publik daripada kepuasan individu harus

diungkapkan.

Perilaku desain adalah elemen yang tak terelakkan di pusat

industri budaya dan maknanya yang berkembang sebagai kali

berubah. Seiring dengan perubahan perilaku dari desain dari

produksi berpusat kepada manajemen didorong, konsep yang

berkembang dalam hal perluasan fungsi dan daerah. Jadi, desain

Kota sebagai fitur dari ranah publik pasti menjadi tema paling

alami dan signifikan dari kali. Merefleksikan aliran kali, munculnya

konsep desain umum adalah fenomena alam dan dapat dikatakan

untuk mewakili terbaik dengan latar belakang zaman mencari

identitas baru.

Sangat mungkin bahwa pengenalan desain kota adalah

fenomena alam yang telah dikembangkan dengan waktu, selain itu

juga merupakan alat penting untuk pembentukan citra kota yang

direncanakan dengan strategi buatan, seperti yang dipersyaratkan

oleh kali saat ini. Upaya kreatif dan buatan untuk desain kota

dapat dipahami berdasarkan konsep simulacra Baudrillard. Dengan

merefleksikan Baudrillard (1983: 6), yang menggambarkan

simulacra sebagai: “artefak yang telah membuat objek tidak ada

seolah-olah itu ada”; yang simulacra gambar kota dan identitas

bersama-sama dengan konsep dari simulasi perspektif kota dapat

membentuk organisasi bahwa simulacra kota membutuhkan untuk

menghasilkan artefak. Hal ini menciptakan citra kota yang

diinginkan dalam ruang kota. Gambar ini milik 'simulacra' sebagai
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gambar artifisial diciptakan bukan sebagai satu diproduksi secara

alami.

Seperti Baudrillard menyatakan (1983: 6): “gambar tanpa

salinan asli yang diganti untuk realitas diri mereka sendiri, dan

kenyataannya diatur oleh gambar, yang menjadikannya lebih

nyata daripada kenyataan” foto diri mengukur gambar kota, yang

diatur oleh identitas , dan citra kota dibangun sejauh datang

kepada kita lebih benar dan dingin. Ini dapat disimpulkan karena

itu citra kota baru diukur berdasarkan karakteristik buatan dan

kreatif dan citra kota didefinisikan oleh gambar identitas dan Kota

artifisial yang dibentuk dengan cara ini lebih realistis dan merasa

lebih realistik dari citra kota aslinya. Selain itu, sebagai Baudrillard

dibahas periode simulasi adalah langkah yang dikotomi mana zat

dan gambar dipisahkan dan menjadi satu, yaitu, identitas utama

dari kota membuat citra kota sebagai simulasi sehingga citra kota

sebagai substansi dan kota citra simulacra seperti bermerek

menjadi satu. Dengan demikian, citra kota tercermin pada realitas

hari ini menjadi gambar terselubung, yaitu, citra kota realitas

artifisial bermerek. Seperti ini gambar kota menyamar tidak alami

dan gambar penting tapi menjadi gambar artifisial dibuat dan

efisien.

Gambar yang dibuat dengan cara ini menyatu dengan

gambar yang ada kota dalam realitas dan dengan gambar yang

dibuat untuk branding, akan melalui tahap 'simulasi,' di mana

semua gambar dari kota tersebut menjadi satu, dan akhirnya

menghasilkan re-presentasi citra kota. Oleh karena itu, citra kota

hari ini memiliki mensimulasikan citra kota yang positif dan
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berkelanjutan yang mencerminkan citra fundamental kota, dan

kebutuhan desain kota yang dapat terwujud proses simulasi

(Anholt, 2003: 213).

Membuat gambar kota tidak terbatas pada fasilitas umum

secara visual muncul tetapi membuat gambar abstrak menjadi

semakin penting untuk berperan dalam membuat identitas kota.

Desain kota berkembang menjadi kegiatan identitas kota, kota dan

selanjutnya gambar CBS berdasarkan produk lingkungan artifisial

yang dibuat yang dibuat di tempat-tempat komunitas buatan

manusia. Dengan kata lain, CBS dapat dianggap sebagai produk

buatan keseluruhan dibuat oleh zaman dan manusia (Julier, 2005).

Dengan demikian, desain kota menjadi tema paling alami dan

signifikan dari waktu pasti dan desain kota tumbuh dalam nilai

mengarah pada strategi citra merek.



City Branding Management: Teori & Studi Kasus

44

BAB 7.
Evolusi Konsep City Brand

Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, budaya yang

diselenggarakan oleh historisitas persefektif kota dari masa lalu

dan sekarang dan lingkungan yang diselenggarakan oleh budaya

dibatasi oleh ruang seperti kota atau negara ( Scott, 1999;

Mommaas, 2004). Sebuah kota adalah ruang tercermin historisitas

mana kompleks dan berbagai bidang budaya, politik, ekonomi,

seni dan sebagainya, co-ada. Konsep urbanisme telah dipelihara

sampai baru-baru ini, dengan membawa peluang lebih lanjut untuk

menerapkan CBS.

Seperti disebutkan dalam bagian terdahulu , penekanan

harus ditempatkan pada perilaku masyarakat dalam merancang

sebuah kota. Ini ditafsirkan melalui gaya hidup masyarakat umum

selama periode waktu. Selain itu, perilaku masyarakat adalah

disposisi yang diperlukan sesuai dengan common denominator

yang dikenakan oleh area umum masyarakat, cara akumulasi

perilaku umum untuk sebuah kota yang dibutuhkan oleh

masyarakat dan dilakukan dengan implikasi. Cara hidup yang

dihasilkan dari membentuk kebiasaan mengungkapkan secara

tidak sadar, yang mengungkapkan disposisi psikologis yang

dibentuk oleh perilaku masyarakat dan penegakan sosial melalui

pembelajaran (Deleuze, 2004).
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Karena kebiasaan berulang-ulang, mekanik dan otomatis,

perilaku individu kontinyu dalam struktur sosial yang

membutuhkan publisitas bertindak sebagai mekanisme mediasi

dimana desain kota direncanakan. Di sebuah kota, aktor yang

diinginkan yang memiliki kualifikasi untuk memulai bagi

masyarakat dipaksa untuk berlatih publisitas yang diinginkan

dengan bertindak kebiasaan yang diinginkan. Dengan kata lain,

tindakan dipengaruhi oleh lingkungan fisik kota, dimana budaya

selalu tergantung pada sesuatu yang lain (Penggerek, 2006).

Bentuk budaya tindakan dengan mendefinisikan apa yang orang

inginkan. Orang mungkin memiliki aspirasi yang sama dengan cara

budaya mereka mengatur pola mereka secara keseluruhan dari

perilaku. Dalam hal ini, budaya lebih seperti gaya atau satu set

keterampilan dan kebiasaan dari satu set preferensi atau keinginan

(Swidler, 1986).

Cara ini pembebasan dari tindakan yang diperlukan dari

masyarakat dan Kota dikirim ke warga atau pengunjung melalui

tindakan dalam ruang sebagai kota. Artinya, dalam proses

komunikasi yang terjadi di kota ini adalah proses pengiriman

dimana organisme kota mengirim dan menerima pesan dan

informasi mereka untuk menciptakan citra umum dan memberikan

pengaruh pada satu sama lain. Setiap tindakan yang berlangsung

di sebuah kota menjadi kebiasaan, adat kebiasaan menjadi, dan

adat istiadat menciptakan budaya untuk membuat gambar kota

secara keseluruhan. Gambar yang terakumulasi dengan cara ini

dinyatakan sebagai identitas kota. Namun, bagaimana bisa

gambar kota tidak berwujud dan abstrak disimulasikan untuk
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menciptakan citra kota visual yang? Sebuah fenomena terlihat

mengekspresikan citra kota mengungkapkan citranya sebagai

desain kota yang merupakan bentuk nyata.

Hanya menyatakan desain kota adalah citra kota. Citra kota

yang disampaikan melalui desain kota, sebagian besar mekanisme

pengiriman pesan dari desain kota mengambil bentuk visual, yang

mengubah lingkungan dan memberikan tatanan kehidupan (Vale &

Warner, 1998). Sebagai contoh, segala macam fasilitas umum

seperti lampu lalu lintas termasuk dalam desain kota. Akibatnya,

pesan yang disampaikan dari bentuk kota akhirnya merek kota

sambil memainkan peran penting dalam membangun citra kota

(Ashworth, 1998). Dengan demikian, ruang kota merupakan media

melalui mana warga dan desain yang terhubung. Desain kota

harus berisi pesan yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada

warga seperti gambaran perilaku masyarakat kota a. Pesan-pesan

yang disampaikan oleh sebuah kota berisi informasi kota. Pesan ini

adalah aset kota dan bingkai cerita kota bertujuan untuk memberi

tahu sebagai narasi (Borer Desember 2006; Vale et al, 1998:. 1).

Agar pesan ini akan menyampaikan CBS yang dibutuhkan. Di

era CBS, branding kota berarti pembangunan citra kota dan

identitas. Motivasi utama sukses CBS (kemakmuran kota akhirnya)

adalah untuk konsisten mempertahankan gambar kota dengan

produksi ekonomi dan hubungan masyarakat internasional

strategis. Sebuah gambar kota yang berkelanjutan membedakan

kota dari kota-kota lain dan kepentingan eksternal dan

kebanggaan warga yang datang dari memimpin diferensiasi untuk

menghargai sebagai brand kota yang kuat (Moughtin, 1996).
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Untuk alasan ini, banyak kota dunia terkenal membuat

merek mereka meskipun strategi menekankan atau meningkatkan

identitas kota mereka, misalnya, melalui logo dan slogan yang

memberikan gambar tersebut. Namun, unsur-unsur yang

diperlukan untuk proses ini tidak harus tinggal simbol dan gambar

hanya sebagai tetapi mampu berperan sebagai elemen merek dan

menjadi didirikan sebagai elemen membuat kota itu sendiri produk.

Jadi, ketika metodologi merek strategis dipekerjakan untuk

mempublikasikan merek kota mereka harus meningkatkan

kekhawatiran mengenai komposisi melalui elemen berwujud,

seperti pengembangan ruang pembangunan dan budaya termasuk

citra spasial kota, lingkungan dan budaya.
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BAB 8.
Model Pengembangan City

Brand

Sebuah Kota dalam lingkungan global saat ini harus dilihat

sebagai unit sub-sistem terbuka ke dunia daripada unit

administratif yang terisolasi dalam negara (Gyeonggi, 2007). Kota

modern menjadi lebih kompleks dan beragam karena

kecenderungan meningkatnya globalisasi, informasi, urbanisasi

dan lokalisasi dan karena itu upaya untuk bergerak menuju

kemakmuran dan pembangunan kota mengikuti paradigma ini

diperlukan. Perubahan karena perkembangan teknologi, banjir

informasi, Fordism dan pasca-Fordisme telah membawa banyak

perubahan di seluruh dunia ini. Setiap negara sekarang membuat

upaya untuk menekankan dan baru membuat gambar mereka

sendiri yang unik di tengah-tengah gambar yang telah menjadi

seragam.

Oleh karena itu persaingan antar kota menjadi meluas di

seluruh dunia. Namun, kota perlu diakui sebagai merek

independen ke citra merek produk sebagai kota yang

menggabungkan Nilai unik kota (Hankinson, 2004b; Dinnie, 2007).

Akibatnya, kota menciptakan nilai sebagai merek dan keuntungan

daripadanya melalui citra dirinya sendiri. Selain itu, citra kota yang

positif dan berkelanjutan memberi rasa kepuasan tidak hanya

untuk warga tetapi juga untuk pengunjung, dan dapat
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memberikan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, merek

kota dengan gambar positif harus mampu menghasilkan

keuntungan dengan sejumlah kunjungan konsisten wisatawan

(Hankinson, 2004b). Citra positif harus jelas untuk pengunjung

dan penduduk harus mendukung asosiasi tersebut dalam

kaitannya dengan kota dan gambar nya (Mommaas 2004). Dengan

kata lain, yang kuat dan positif asosiasi dapat terbentuk di dalam

pikiran warga negara. Di sini, pembentukan asosiasi citra yang

kuat artinya masyarakat diingatkan citra kota sebelum kunjungan.

Sebuah kota dengan citra positif dan kuat memiliki nilai merek dan

membangun identitas unik sendiri.

Untuk alasan ini, pemilihan 'lingkup strategi merek, yang

menyangkut pengertian kita tentang budaya kota dan sejarah dan

bagaimana untuk mempublikasikan kota sebagai strategi

diferensiasi, adalah penting. Dengan mewujudkan citra identitas

masing-masing kota dibedakan dari kota-kota lain (Christensen &

Askegaard, 2001; Oktay, 2002), kota memperoleh daya saing.

Nilai Sebuah kota identitas diputuskan sesuai dengan cara

memberikan citra kota untuk pengguna kota sebagai penduduk

dan pengunjung. Komponen identitas kota menjadi momentum

untuk meningkatkan gambar kota dan dapat memaksimalkan efek

dari publisitas dan merek nilai-nilai kota ini, dimana persaingan

dan dibedakan dari kota-kota lain dijamin untuk memeriahkan

identitas kota dan membantu mengembangkan CBS yang dapat

meningkatkan nilai berikutnya .
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Pada dasarnya identitas kota bertujuan strategi integratif

gambar kota. Sebuah gambar kota relay pesan ke konsumen kota

dan menciptakan sebuah identitas untuk membuat gambar kota

secara keseluruhan. Sebuah gambar dapat menjadi elemen fisik,

atau dapat disampaikan sebagai makna atau simbol. Ini adalah

proses penataan cerita berdasarkan kota melalui aset berwujud

dan tidak berwujud kota. Kota pencitraan dalam pengertian ini,

adalah proses membangun narasi berbasis visual tentang potensi

tempat (Vale et al, 1998:. 15). Dengan demikian, citra kota

menjadi faktor penentu kuat ke arah identitas kota dan lagi, itu

menjadi ukuran pembangunan kota. Kota ingin memperoleh

gambar yang terbaik mungkin dan melakukan upaya lebih lanjut

untuk menciptakan mitos baru yang positif dari citra kota.

Citra kota dibentuk terkait dengan identitas kota. Media

mewujudkan identitas kota adalah tentang citra ruang kota

daripada atribut ruang sendiri kota dan merupakan elemen penting

dalam membuat identitas merek kota. Karakteristik yang

menciptakan ruang kota dapat menciptakan citra kota dan

akhirnya identitas kota. Oleh karena itu, berbagai media

mengekspresikan gambar kota menjadi faktor utama dalam

menentukan merek. Sebuah merek kota harus didasarkan pada

pemenuhan karakteristik fungsional, karakteristik simbolik,

karakteristik lingkungan, layanan, sejarah tradisi dan sistem

infrastruktur kota dalam ruang kota dan unsur-unsur yang

terbentuk sebuah kota dengan keunikan budaya (Duan et al.,

2009 ). Unsur-unsur ini menyelesaikan proses menjadi unsur
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merek kota faktor utama yang penting dalam pembangunan CBS.

Dalam rangka untuk berhasil melaksanakan CBS kondisi merek

sebagai produk, merek sebagai organisasi, merek sebagai pribadi

dan merek sebagai simbol harus dilaksanakan, sesuai dengan

empat prasyarat dari sebuah merek yang disajikan oleh Aaker

(1996). Sebuah merek sebagai produk merujuk infrastruktur

seperti sumber daya kota, sejarah dan acara budaya, sementara

merek sebagai struktur mengacu pada yang berhubungan dengan

pemerintah dan kota dan kebijakan. Sebuah merek sebagai pribadi

mengacu pada standar SDM dan cadangan, dan merek sebagai

simbol mengacu pada gambar visual dan simbolik yang

berhubungan dengan kota. CBS digunakan sebagai sarana penting

untuk menekankan identitas kota dan membangun citra dibedakan

dengan menjalankan prasyarat ini.
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BAB 9.
Identitas & Kepribadian Kota

Sebagai pentingnya nilai merek kota telah meningkat,

beberapa masalah telah terjadi untuk mendorong maju strategi

merek yang positif dan sukses. Adaptasi untuk secara konsisten

perubahan lingkungan dan memperbesar aset merek sesuai

dengan lingkungan seperti itu didasarkan pada identitas saat tetap

tantangan terbesar bagi strategi merek (Aaker, 1996; Kotler 1996;

Keller, 2008) .Jadi, untuk memperkuat aset merek , kepribadian

merek diperlukan untuk menyelesaikan identitas merek di kota

sebagai fitur unik dari kota. Orang memutuskan untuk melepaskan

diri dari kebutuhan untuk penyeragaman karena penampilan

Fordisme dan Pasca Modernisme, dan untuk mengembangkan

karakteristik unik mereka sendiri.

Menurut Aaker (1996), kepribadian merek diartikan sebagai

'karakteristik manusia' yang terkait dengan merek tertentu. Ini

tidak hanya mencakup kepribadian nafsu, kepentingan, dan

karakteristik sentimental unik untuk manusia tetapi juga fitur

seperti jenis kelamin, usia, atau kelas sosial ekonomi. Sebagai

Fournier (1998) disebutkan juga, kepribadian merek didirikan

melalui kegiatan pemasaran berdasarkan citra pengguna merek

atau teori-teori konsumen mengenai merek.
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Melihat khusus pada manfaat dari kepribadian merek kota

(Kim 2006), pertama, keputusan tentang investasi dan residen

atau situs pilihan wisata di kota tertentu keterlibatan tinggi

pengambilan keputusan. Sebagai Aaker (1996: 83-84) telah

menunjukkan, ini adalah metode individu mengekspresikan nya

keunikan dengan menggunakan produk dengan kepribadian merek.

Dalam pandangan titik ini, branding kota membantu memfasilitasi

mudah dan lebih nyaman pengambilan keputusan ketika memilih

kota untuk investasi atau pariwisata.

Kedua, kepribadian merek menciptakan nilai kota simbolis

simulasi, spesifik dan komprehensif melalui sumber yang nyata

seperti fasilitas lingkungan dan sumber berwujud seperti budaya

dan citra. Selain itu, ini memberikan motivasi untuk menciptakan

aset merek dan memberikan kontribusi untuk identitas kota

dibedakan. Ketiga, kepribadian merek meningkatkan kadar

preferensi konsumen serta tingkat penggunaan dan demikian

dapat meningkatkan keandalan dan kesetiaan (Aaker, 1996;

Fournier, 1998). Hal ini dapat menjamin hubungan yang

berkelanjutan dengan pengguna kota dan menyediakan dasar

untuk elemen yang positif dari aset merek.

Kepribadian merek menjadi penting karena menghasilkan

momentum untuk menghasilkan keuntungan ekonomi di masa

depan melalui diferensiasi citra. Selain itu, cara ini merek kota

bekerja sebagai inti mutlak untuk visi masa depan daerah lainnya

di negeri ini. Agar merek kota untuk berhasil, partisipasi aktif dari

warga sangat penting. Seperti dapat dilihat dari bukti-bukti,

keterbukaan kota termasuk kondisi yang diberikan tempat tinggal,
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infrastruktur budaya, dan sebagainya. Dalam hal branding kota, ini

diambil serius, sebagai branding kota pada dasarnya harus dimulai

dengan perbaikan lingkungan kota. Di samping itu, semua gambar

yang terkait dengan kenangan pengguna kota yang terdiri dari

unsur-unsur sejarah, adat, pola perilaku, budaya, lingkungan dan

masyarakat. Hal ini diperlukan untuk membangun identitas merk

kota dengan memanfaatkan kepribadian unik yang dimiliki oleh

kota melalui elemen-elemen ini. Oleh karena itu, peran

kepribadian merek kota adalah untuk mengembangkan identitas

kota, meningkatkan efek komunikasi dengan pengguna kota, dan

menyediakan sebuah metode pemasaran yang kuat yang

menangani keuntungan ekonomi kota. Sebuah metode harus

digodok untuk membangun CBS dengan kepribadian merek, dan

ini harus fokus pada identitas merek (Aaker, 1996: 174), sebab

tanpa kepribadian, merek kota dapat memiliki perasaan yang

seragam dan menyebabkan citra kota menarik yang tidak memiliki

ciri-ciri tertentu .

Masalah lain pengembang merek kota harus memecahkan

adalah dimana posisi kota dan bagaimana untuk menghaluskan ini

untuk identitas kota. Ketika posisi nilai merek ada, identitas merek

dan nilai proposisi dapat meningkatkan nilai merek kota lebih

lanjut (Aaker, 1996: 176) Dengan kata lain, penting untuk

menentukan target tujuan dan identitas. Sebagai contoh, identitas

kota dapat dibuat sesuai dengan posisi tentang apakah target

adalah warga, wisatawan atau investor.

Masalah yang perlu diselesaikan untuk membuat merek kota

yang sukses adalah pembentukan aset kota. Peningkatan asosiasi
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ini dengan citra kota dan membantu untuk meningkatkan gambar

terbatas. Dengan kata lain, menjadi faktor yang dapat

memperluas kota nilai merek. Lingkungan alam, fitur bersejarah,

dan karakteristik budaya kota sebagai aset bekerja sebagai

layanan kepada pengguna kota sebagai pengunjung atau warga

dan elemen penting untuk diferensiasi dari kota-kota lain. Unsur-

unsur ini bekerja sebagai elemen inti untuk membangun identitas

kota dan melalui unsur-unsur aset-seperti yang dimiliki oleh kota

dimanfaatkan untuk tujuan diferensiasi dari kota-kota lain. Dengan

demikian, penguatan merek kota adalah metode strategis merek

untuk mencapai tujuan secara efektif.

Adaptasi terhadap lingkungan secara konsisten berubah dan

memperbesar aset merek sesuai dengan perubahan lingkungan

tersebut berdasarkan identitas saat tetap tantangan terbesar.

Merek aset adalah strategi dimana nilai aset manajemen dapat

diukur dan perlu dibangun untuk merek sebuah kota. Hasilnya

adalah citra merek, yang akan dikirim ke konsumen kota sebagai

penduduk atau pengunjung dengan keseluruhan kesan pada

gambar kota. Dengan demikian, kumpulan dari berbagai elemen

yang digunakan untuk tujuan diferensiasi dari kota-kota lain

melalui unsur-unsur aset yang dimiliki oleh sebuah kota tertentu di

mana kota dapat dikaitkan dengan CBS yang kuat. Akibatnya,

merek kota terletak pada perekonomian tetapi proses strategis

merek kota adalah kompleks dan mungkin juga dibatasi dalam

banyak cara. Oleh karena itu, menunjukkan proses pengembangan

pertanyaan hadir untuk CBS sebagai berikut (lihat Gambar 9.1).
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Gambar 9.1: Prosedur identitas City Brand

Pertama-tama, fenomena kota, yang tunduk pada

pengembangan untuk branding kota, harus dianalisis. Setelah ini,

fenomena sejarah, sosial, ekonomi dan lingkungan dari sebuah

kota harus diselidiki dan mereka yang berada dalam kontak

dengan warga harus dianalisis. Sebuah studi dari elemen yang

diperlukan untuk aset kota diperlukan. Dengan kata lain, unsur-

unsur aset berwujud dan tidak berwujud perlu diselidiki. Kemudian,

pembentukan konsep gambar harus diikuti. Dalam rangka

membangun sebuah identitas untuk sebuah kota, maka perlu

mengatur konsep gambar yang dimiliki oleh kota dan mengekspos

ke dalam dan luar kota. Berdasarkan konsep citra kota, unsur-
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unsur merek kota dikembangkan konkret dan dimanfaatkan

sebagai strategi branding yang efektif.

Tindakan gambar ini berdasarkan sumber daya berwujud

dan tidak berwujud adalah elemen identitas kota dan

menghasilkan efek sosial dan ekonomi. Dengan demikian, dalam

rangka memecahkan masalah merek kota, ada kebutuhan untuk

studi mendalam pada pengembangan aset merek untuk

membedakan kota dan pada kepribadian merek, dan analisis

pendekatan teoritis diperlukan untuk ini yang akan dicapai.

Gambar 2.9 struktur unsur-unsur berikut melalui faktor simbolis

yang mengekspresikan sumber daya tidak berwujud dari merek

kota berdasarkan penelitian, unsur diperluas, dan elemen visual

yang menangani sumber daya yang nyata.

Gambar 2.9: Elemen-elemen kota

Setiap elemen disajikan merupakan elemen yang terlibat

dalam membangun brand kota, dan memainkan peran kata-kata

kunci yang membuat model ide untuk CBS. Sebagaimana

dinyatakan di atas, sebuah kota yang kompleks dan komprehensif.
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Oleh karena itu Metode pendekatan teoritis diperlukan untuk

memahami dan menganalisis sebuah kota. Oleh karena itu,

semiotika, ibu komunikasi, dapat digunakan untuk memahami

proses fungsional dan signifikan dari interaksi yang terjadi di kota.
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BAB 10.
City Banding Startegy

Sebuah merek kota adalah bentuk strategis perencanaan

yang menggabungkan perencanaan kota, pemasaran kota,

pemasaran pariwisata dan membangun kota identitas merek

dengan memberikan karakter tempat untuk ruang. Strategi merek

akan mempertimbangkan kembali gambar lokal untuk menyoroti

karakteristik budaya, ekonomi, politik, sosial dan sejarah dari

tempat tertentu dan pada saat yang sama, untuk mempromosikan

ekonomi lokal difasilitasi. Ini muncul sebagai strategi layanan yang

komprehensif bagi warga dan pengunjung dengan menekankan

gambar kota yang positif. Sebagai merek kota diberikannya

kepada atribut spasial, bagian yang akan ditangani harus didekati

dari perspektif yang berbeda dari orang-orang dari merek bisnis.

CBS harus dipahami sebagai proses komunikasi interaktif karena

merupakan sistem strategis yang komprehensif dan signifikan.

Dengan demikian, konsep CBS memiliki karakteristik kolektif

yang memerlukan pertimbangan meliputi kompleks dan beragam

poin berdiri. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, merek kota

meliputi berbagai elemen seperti atribut kota, lingkungan, politik,

ekonomi, sosial dan budaya. Unsur-unsur ini datang bersama-

sama untuk membentuk identitas merek kota. Umumnya, memiliki

brand image kota dibentuk berdasarkan objek atau pengalaman

penerima dan melalui mengamati proses ini tertentu, citra merek
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kota akhirnya terbentuk dan dibangun setelah gambar penerima

merasakan seperti yang dibahas dalam Literatur.

Dengan demikian, citra merek kota berasal dari konsep-

konsep tidak berwujud seperti sejarah, tradisi dan budaya dan

unsur-unsur yang nyata secara visual terkena mata. Unsur-unsur

intangible yang muncul dari bangunan dan lingkungan binaan kota

dapat digambarkan sebagai kumpulan asosiasi dari pengalaman

masa lalu penerima (Hankinson, 2004b). Selain itu, penekanan

dan fasilitasi elemen strategis akan memperpanjang nilai citra

merek kota. Oleh karena itu, setelah melihat definisi brand image

kota, itu adalah satu set kolektif hubungan asosiasional diadakan

dalam ingatan penerima. Selain itu, tujuan akhir dari strategi

brand image kota tergantung pada seberapa banyak nilai merek

kota meningkat. Andaikan sebuah CBS memiliki hasil yang sukses,

efek memenuhi hasil ini memiliki pengaruh berikut pada

perubahan sosial, budaya dan ekonomi.

Gambar 10.1 : Pengaruh brand Kota

a) Perubahan sosial
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Setelah berbagai elemen yang digunakan untuk tujuan

diferensiasi dari kota-kota lain melalui unsur-unsur aset dan

kepribadian merek yang dimiliki oleh sebuah kota tertentu telah

dikumpulkan, sebuah kota dapat bermerek. Jika unsur-unsur ini

berkontribusi pada strategi merek kota yang sukses, tidak hanya

integrasi dan rasa peningkatan milik tetapi juga kebanggaan di

kota dipromosikan. Selanjutnya, keandalan kota ini didirikan dan

daya tarik bagi orang lain untuk mengunjungi dipromosikan.

Tindakan brand image kota ini jangka panjang berbasis sumber

daya berwujud dan tidak berwujud adalah elemen identitas kota

dan berkontribusi untuk dampak sosial. Oleh karena itu, warga

kota secara positif mengubah perilaku mereka untuk pembentukan

kemandirian dan pencapaian tujuan dan merangkul bekerja untuk

membangun pengakuan kanan arah dan kegiatan kota perlu

mengambil, termasuk indera dasar nilai-nilai dan spiritedness.

Dengan kata lain mereka sesuai dengan perubahan sosial sebagai

warga negara. Perubahan positif ini memiliki pengaruh positif pada

masyarakat dan menjadi kekuatan pendorong untuk melakukan

perubahan dengan efek city branding.

b) Perubahan budaya

Disajikan dalam hal semantik berdasarkan budaya kota, isi

visual kota seperti slogan, simbol, desain, dan sebagainya yang

digunakan untuk membedakan kota dari orang lain dan terwujud

secara internal, menghasilkan pembentukan efek positif kota kota

branding. Hal ini terutama kasus di mana faktor-faktor tangible

dan intangible menyusun kota yang systemised menjadi sebuah
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gambar dari lingkungan kota dan membuat perubahan pada aspek

visual dan pengalaman budaya. Akumulasi gambar visual dan

pengalaman dari gambar kota terkait memiliki efek lebih

memperbesar nilai merek kota dengan membangun identitas kota

dengan ekspresi fase budaya. Dengan demikian, branding kota

menjadi daya faktor penentu dalam nilai kota itu menjadi ukuran

pembangunan kota. Kota ingin mendapatkan gambar terbaik

mungkin dan melakukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan

perubahan budaya baru.

c) Perubahan Ekonomi

Merek kota menciptakan nilai tidak hanya bagi negara tetapi

bagi warga. Tingkat persepsi yang dimiliki oleh kota harus mampu

membangkitkan sentimen menguntungkan. Konsep manajemen

pelanggan harus merangkul tidak hanya warga tapi wisatawan

atau pengunjung (Hankinson, 2004b). Alasan untuk menekankan

bahwa sisi positif merupakan aspek yang menarik dari kota ini

adalah bahwa gambar nasional atau kota harus diperlakukan

sebagai perubahan politik atau ekonomi sebagai pendapatan bisa

menarik warga karena kedua faktor ini (Vale et al 1998:. 24) .

Tentu saja, mengambil semua hal menjadi pertimbangan, harus

ada positif dan negatif sisi, tapi satu-satunya sisi positif ditekankan

ketika mengatur gambar dari kota atau negara. Hal ini masuk akal

untuk menyarankan bahwa mengubah gambar negatif menjadi

positif sulit dan melibatkan mengambil sejumlah risiko. Tujuan dari

sebuah merek kota untuk pembangunan kota diarahkan terhadap
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produksi ekonomi dan pembentukan stabilitas ekonomi melalui

identitas kota.

Arah CBS akan maju dengan tiga perubahan ini positif

sebagai tujuan. Akibatnya, merek kota, seperti merek umum

perusahaan, dapat didirikan dalam bentuk yang kuat ketika

gambar positif dan asli berdasarkan alam, politik, ekonomi,

masyarakat, budaya, kebijakan dan kota lingkungan kota itu

dibuat dalam pikiran pengguna. Efek dari CBS sukses terwakili

dalam setiap kegiatan untuk meningkatkan nilai aset merek saing

internal dan eksternal kota dan aset merek secara keseluruhan

dengan menjelajahi daerah dibedakan, mempublikasikan, dan

memasukkan ini ke dalam merek sistemik dan komprehensif. Nilai

produk atau layanan yang terkait dengan kota ini diteruskan dalam

pesan dan semua kegiatan menjadi bagian dari proses

membangun hubungan. Seiring dengan ini, dapat meningkatkan

nilai merek kota terus-menerus dalam mempromosikan perubahan

budaya, ekonomi dan sosial di kota (lihat Gambar 10.2).

Gambar 10.2 : Elemen merek Kota
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Faktor-faktor ini diproduksi atas dasar karakteristik kota

yang kongkrit atau intangibly, yang melewati dampak sosial,

budaya dan ekonomi, mengungkapkan identitas kota dan

membuat sebuah citra kota secara keseluruhan.

Melalui elemen merek kota seperti, strategi membentuk

identitas merek yang kuat mengubah kota menjadi produk. Hal ini

dapat dicapai strategis melalui pariwisata, konsumsi dan publisitas.

Sebuah kota menjadi produk dan disampaikan langsung kepada

konsumen, yang membuat kota nilai tukar diperlakukan sebagai

produk. Sangat mungkin bahwa kota sebagai nilai tukar

membutuhkan banyak faktor yang mengisi ruang karena kota ada

dalam ruang. Pada akhirnya, faktor yang diperkenalkan dalam

strategi merek tidak hanya memainkan peran nilai tukar, tetapi

juga memainkan peran menentukan konsep keseluruhan merek

kota.

Perspektif konsep keseluruhan merek dipandang sebagai

konsep kolektif kondisi lokal geografis, lingkungan alam, unsur-

unsur sejarah, dan unsur-unsur budaya bukan dari perspektif

individu (Hankinson, 2004b). Oleh karena itu, kota memiliki

interaksi sebagai kombinasi kompleks dan beragam faktor dan

signifikansi terbentuk melalui brand kota. Tanda-tanda tidak ada

sebagai tanda-tanda sendiri, tetapi selalu ada melalui interaksi

dengan tanda-tanda lain. Selanjutnya kota tidak terisolasi tetapi

selalu berkomunikasi dengan faktor-faktor lain dan kombinasi

faktor. Akibatnya, alasan bahwa mereka harus dipahami sebagai

proses tanda-tanda dibenarkan.
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PENDAHULUAN

Industri pariwisata adalah salah satu industri
terpenting di dunia karena dapat menghasilkan
pendapatan hingga satu triliun dolar setiap tahunnya.
Pentingnya industri pariwisata, maka perlu dibuat
kampanye pemasaran dan promosi yang baik.
Kampanye pemasaran dan promosi yang sukses dapat
menarik wisatawan untuk berkunjung dan hal
tersebut mampu menghasilkan pendapatan yang
tinggi bagi organisasi atau perusahaan. Promosi yang
dilakukan sebaiknya menampilkan destination image
yang baik agar dapat menumbuhkan minat wisatawan
untuk berkunjung ke tempat tersebut. Pariwisata
sebagai sebuah industri yang produk dan jasanya
bersifat intangible membutuhkan upaya-upaya

pemasaran yang di dalamnya berperan dimensi citra
(image) guna memasarkan pariwisata sebagai sebuah
komoditas yang akan dijual kepada wisatawan.
Pentingnya peranan citra (image) dapat dilihat dari
pemahaman bahwa pariwisata adalah industri yang
berbasis pencitraan (Ismanto et al., 2011). Citra
(image) dalam pariwisata dikenal dengan sebutan
destination image, yaitu gambaran pikiran,
kepercayaan, perasaan dan persepsi terhadap suatu
destinasi (Feyke dan Crompton 1991 dalam Chen dan
Tsai 2007). Menurut Echtner dan Ritchie, (2003)
citra destinasi merupakan persepsi tentang kombinasi
kompleks dari berbagai produk dan atribut yang
terkait. Citra dari sebuah destinasi dapat
mempengaruhi perilaku konsumen (wisatawan),
yakni dalam pemilihan destinasi yang akan

ABSTRACT
Berbagai aktivitas pemasaran dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah
telah meningkat dari waktu ke waktu. Tujuannya agar dapat menarik wisatawan baik
lokal maupun manca negara. Aktivitas ini tidak hanya untuk meningkatkan
kunjungan wisata tetapi juga untuk meningkatkan citra wilayah tersebut. Diharapkan
dengan meningkatnya citra wilayah akan semakin banyak kunjungan wisatawan.
Selain itu pemerintah daerah berusaha untuk memberikan layanan yang baik dengan
menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dan diinginkan wisatawan. Dengan
tersedianya layanan public untuk wisatawan diharapkan di masa yang akan datang
terjadi kunjungan kembali. Tujuan utama makalah ini adalah untuk menguji
pengaruh promosi pariwisata dan public service quality terhadap destination image
dan kepuasan serta implikasinya terhadap revisit intention wisatawan. Penelitian ini
menggunakan survei kuesioner dengan wawancara pribadi terhadap 240 wisatawan
melalui convenience sampling. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan
antara variabel. Hasil dari model yang diusulkan menegaskan bahwa ada hubungan
positif dan linier antara promosi dan destination image. Begitu pula public service
quality terhadap kepuasan wisatawan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya
pengaruh positif dan signifikan destination image dan kepuasan wisatawan terhadap
revisit intention. Studi tersebut menyimpulkan bahwa wisatawan yang berkunjung
ke Bandung merasa puas dan berniat melakukan kunjungan kembali, serta mau
merekomendasikan kepada wisatawan lain. Namun, beberapa wisatawan merasa
tidak puas dengan kemacetan yang terjadi. Oleh karena itu pihak yang berwenang
dan yang bertanggung jawab harus mengambil tindakan yang diperlukan terkait hal
tersebut.
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Tourism Promotion,
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Tourism Satisfaction,
Revisit Intention, West
Java.



dikunjungi, pengambilan keputusan, evaluasi kualitas
dan nilai yang di dapat, yang nantinya berpengaruh
pada perilaku selanjutnya yaitu niat untuk berkunjung
kembali dan kemauan untuk merekomendasikan
(Ryan, 2002; Williams & Buswell, 2003, Chen &
Tsai 2007 Chen & Hsu 2000; Chen & Kerstetter 1999;
Pengadilan & Lupton 1997; Ross 1993; Schroeder
1996; Taschi dan Gartner 2007)

Industri pariwisata saat ini masih terus
berkembang dan mulai banyak menghadapi
persaingan yang semakin ketat untuk dapat menarik
perhatian wisatawan. Salah satu cara yang paling
efektif adalah dengan membuat promosi yang dapat
menginformasikan wisatawan mengenai
pengembangan produk yang baik, harga, dan
ketersediaan nya serta mendorong wisatawan
potensial untuk mengunjungi suatu tempat melalui
penyebaran informasi yang telah dilakukan. Tujuan
dari promosi yaitu untuk mengidentifikasi target
pasar, mengetahui iklan yang dinilai efektif, agar
program dari dukungan penjualan dan hubungan
masyarakat dapat direncanakan, dan memilih metode
terbaik yang akan digunakan untuk mengontrol dan
menilai operasi promosi (Baldemoro, 2013). Menurut
Mill dan Morrison (2009), terdapat tiga jenis promosi
yang dapat membantu mengubah perilaku konsumen
dalam tahap proses pembelian. Pertama, promosi
informatif paling efektif pada tahap proses pembelian
sebelumnya seperti perhatian dan pemahaman. Kedua,
promosi persuasif bekerja dengan baik pada tahap
proses pembelian menengah yang membantu dengan
sikap, niat, dan pembelian. Terakhir, yaitu promosi
pengingat sangat cocok digunakan setelah wisatawan
melakukan kunjungan pertama. Cukup jelas dari
pernyataan ini bahwa promosi memainkan peran
penting untuk mengiklankan tujuan apa pun dan
dapat membantu mengubah perilaku wisatawan
dengan memastikan pengunjung membeli produk
yang sama secara berulang dna tidak beralih ke
tujuan lain. Promosi di bidang pariwisata membantu
menarik perhatian calon wisatawan, mengubah
perilaku pembeli yang ada dan memengaruhi mereka
untuk mengunjungi suatu tujuan. (Mill & Morrison
2009.)

Setiap negara tujuan harus memperluas upayanya
untuk menemukan kebutuhan dan mengikuti strategi
promosi yang diperlukan untuk meningkatkan minat
calon wisatawan. Sangat penting bagi pengambil
keputusan untuk memahami bagaimana pelanggan
memperoleh informasi terutama untuk layanan dan
produk terkait pariwisata. Penelitian telah
membuktikan bahwa informasi wisata merupakan
elemen penting agar suatu tempat memiliki citra yang
positif dan membantu proses pengambilan keputusan

para wisatawan. Informasi tentang tujuan tertentu
yang sebagian besar diminta oleh wisatawan
dianggap sebagai sarana promosi yang penting untuk
industri pariwisata. (Jurnal Akademik 2010, 722-723.)
Tujuan pemasaran adalah mengidentifikasi apa yang
diinginkan oleh wisatawan yang berarti produk dan
berbagai metode yang digunakan untuk menarik
wisatawan yang berarti adalah bentuk promosi.
Umumnya, para calon wisatawan ingin mengetahui
terlebih dahulu mengenai produk, layanan, dan
fasilitas di tempat tujuan. Dengan menggunakan
berbagai bentuk kegiatan promosi dapat
mengarahkan organisasi untuk melakukan tindakan
promosi yang berbeda untuk memberikan pesan
kepada calon wisatawan dan mempengaruhi mereka
untuk mengunjungi tempat tujuan. Namun, faktor-
faktor terdiversifikasi yang tidak dapat diprediksi dan
tidak stabil seperti politik, sosial, budaya, ekonomi
yang terkait dengan informasi pra-pembelian dapat
mengganggu proses pembuatan keputusan.

Destination image terbagi menjadi citra yang
terbentuk sebelum berkunjung dan citra yang
terbentuk setelah melakukan kunjungan (Echtner dan
Ritchie, 2003). Citra yang terbentuk sebelum
kunjungan berasal dari berbagai informasi umum
seperti, media massa, internet, media promosi (brosur
perjalanan, poster), pendapat orang lain (keluarga,
teman, agen perjalanan), pengalaman orang yang
telah berkunjung atau word of mouth dan informasi
lainnya, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi
persepsi dan pilihan wisatawan untuk melakukan
kunjungan pada destinasi tersebut (Echtner and
Ritchie 2003). Sedangkan citra yang didapatkan
setelah melakukan kunjungan didapatkan dari hasil
evaluasi terhadap apa yang dirasakan wisatawan
selama dan setelah berkunjung, yang dapat
berpengaruh pada kunjungan ulang wisatawan
terhadap destinasi tersebut dan kemauan untuk
merekomendasikan Ashworth & Goodall, 1988;
Bigne et al., 2001; Cooper, Fletcher, Gilbert, &
Wanhill, 1993; Lee et al., 2005; Mansfeld, 1992
dalam Chen dan Tsai 2007). Hal yang menjadi
penilaian wisatawan untuk memutuskan berkunjung
ke suatu tempat adalah kualitas pelayanan publik
yang ditawarkan oleh pemerintah setempat kepada
masyarakat dan wisatawan di daerah tersebut.
Pentingnya public service quality sebagai salah satu
penilaian wisatawan karena dapat menciptakan
kepuasan wisatawan dalam berkunjung ke suatu
tempat. Sehingga, public service quality dan tourism
promotion sangat penting untuk diperhatikan oleh
pemerintah dan juga perlu diterapkan dengan baik
sehingga dapat berjalan sukses. Kesuksesan tersebut
mampu menciptakan destination image yang positif
dan mampu memuaskan wisatawan dalam



berkunjung. Jika hal tersebut sudah tercapai, maka
memungkinkan wisatawan untuk mengunjungi
kembali tersebut.

Pariwisata di Indonesia saat ini semakin banyak
dan beragam. Setiap daerah memiliki pesona dengan
keunikan nya masing-masing yang menjadi daya
tarik wisata. Daerah yang menjadi destinasi
terpopuler di Indonesia tahun 2016 menurut
TripAdvisor diantaranya termasuk Kota Bandung.
Kota Bandung memiliki pesona tersendiri sebagai
wisata perkotaan (urban city), dimana Kota Bandung
tidak memiliki wisata alam maka memanfaatkan kota
dengan kreativitas masyarakatnya untuk dijadikan
pariwisata. Untuk mengembangkan sektor pariwisata,
yang menjadi perhatian dari pemerintah bukan hanya
bagaimana menarik wisatawan untuk melakukan
kunjungan wisata ke Kota Bandung, melainkan juga
bagaimana caranya agar para wisatawan tersebut
berniat untuk melakukan kunjungan ulang ke Kota
Bandung di masa yang akan datang. Hal ini penting
agar industri pariwisata di Kota Bandung dapat terus
menjadi industri yang sustainable (berkelanjutan).
Kota Bandung memiliki citra (image) yang baik di
mata wisatawan yaitu sebagai kota wisata, Paris van
java, kota kembang, kota kuliner, dan masih banyak
citra lainnya. Namun belakangan ini Kota Bandung
memiliki image yang kurang baik seperti adanya
permasalahan pada sampah, kemacetan, dan
ketertiban lalu lintas. Image kurang baik akan
berpengaruh pada wisatawan yang berkunjung. Kota
Bandung memerlukan perbaikan terhadap citra
destinasi nya dengan menonjolkan potensi-potensi
yang dimiliki, agar terkenal dengan citra destinasi
yang baik sehingga mendatangkan wisatawan untuk
berkunjung ke Kota Bandung. Untuk menonjolkan
potensi –potensi yang dimiliki Kota Bandung dalam
rangka menciptakan citra (image) destinasi yang
positif maka dilakukan berbagai cara diantaranya
adalah dengan promosi mengenai pariwisata Kota
Bandung juga kualitas pelayanan publik yang
diberikan pemerintah dalam mendukung pariwisata
Kota Bandung.

LITERATURE REVIEW

Hubungan antara pengalaman perjalanan masa
lalu dan perilaku perjalanan di masa depan belum
banyak dieksplorasi, namun studi yang ada
menunjukkan adanya hubungan yang erat antara
keduanya (Dolnicar & Huybers 2013; Hosany &
Witham, 2010; Oppermann, 2000; Sonmez & Graefe,
1998). Oppermann (2000) menyatakan bahwa
kesetiaan wisatawan terhadap suatu tujuan
dipengaruhi oleh niatnya untuk meninjau kembali
tujuan selain dari kesediaannya untuk
merekomendasikan hal ini kepada orang lain.

Pengalaman perjalanan masa lalu tampaknya menjadi
pengaruh yang kuat pada niat perilaku individu
karena dengan pengalaman perjalanan masa lalu ini
wisatawan dapat menjadi lebih percaya diri setelah
mereka memiliki pengalaman dan oleh karena itu,
cenderung melakukan perjalanan kembali ke tempat-
tempat menarik (Dolnicar, Coltman & Sharma, 2013;
He & Song, 2009; Sonmez & Graefe, 1998) dan
wisatawan yang melakukan kunjungan ulang
diperkirakan lebih mungkin memilih tujuan yang
sama di masa depan daripada wisatawan yang belum
pernah berkunjung (Juaneda, 1996). Wisatawan
pertama tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena
mereka dapat mengunjungi tujuan lain. Dengan kata
lain, kunjungan ulang dapat dikembangkan, dan ini
tergantung pada pengalaman total mereka dengan
promosi, harga, produk inti, fasilitas dan karyawan
depan saat mereka berlibur untuk pertama kalinya.

Menurut sudut pandang proses konsumsi,
menunjukkan bahwa ada tiga tingkat perilaku
wisatawan: sebelum berkunjung, proses berkunjung,
dan setelah kunjungan. Wisatawan akan memiliki
beberapa perilaku seperti pemilihan tujuan, penilaian
tentang perjalanan dan niat untuk perilaku masa
depan. Penilaian tentang perjalanan adalah
pengalaman persepsi perjalanan atau nilai dan
kepuasan wisatawan secara keseluruhan, sedangkan
niat untuk perilaku masa depan menyebutkan
penilaian wisatawan tentang kesamaan untuk
mengembalikan perkenalan atau merekomendasikan
kepada orang lain.

Public service quality adalah bentuk pelayanan
yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada
masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke
daerah tersebut yang mana proses penyelenggaraan
dan pendistribusian pelayanan harus berjalan dengan
baik dan maksimal. Masyarakat dan wisatawan dapat
menilai pelayanan tersebut dengan membandingkan
pengalaman yang pernah dirasakan dengan harapan
yang diinginkan (Tjiptono, 2008; Suhardi, 2017).

Tourism promotion adalah cara yang dilakukan
untuk memberikan informasi mengenai karakteristik
sebuah tempat dan informasi ini memiliki peranan
yang penting dalam pembuatan keputusan pembelian
untuk jangka waktu yang panjang. Jika informasi ini
tidak ada, maka dapat membuat wisatawan memiliki
destinasi alternatif yang lain (Shi, H., & Li, C., 2013).

Destination image sering diartikan sebagai bentuk
kepercayaan dan persepsi wisatawan terhadap suatu
tempat (Kotler dalam Stylidis & Cherifi, 2018).
Destination image merupakan salah satu faktor
penting yang dapat mempengaruhi wisatawan dalam
memilih tempat yang akan mereka kunjungi


