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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gelombang globalisasi telah menciptakan tantangan bagi perusahaan, 

khususnya di bidang perhotelan yang semakin besar, yaitu kompetisi yang 

semakin ketat dan pelanggan yang semakin selektif dan berpengetahuan. 

Semakin tinggi tingkat persaingan bisnis, maka organisasi perusahaan 

dituntut agar mencapai keunggulan untuk menarik konsumen untuk 

menggunakan jasa yang ditawarkan. Adakalanya perubahan lingkungan menuntut 

perusahaan melakukan perubahan visi dan misi, pergantian pimpinan atau bahkan 

melakukan restrukturisasi dalam perusahaan, seringkali hal ini berujung pada 

dilakukannya rebranding dan penting dilakukan strategic corporate communication. 

Prayudi dan Juanita (2005) menjelaskan pentingnya strategic 

corporate communication dalam proses rebranding, karena corporate 

communication merupakan infrastruktur profesional untuk mengembangkan 

dan mendistribusikan informasi melalui cara yang dapat dipercaya dan tidak 

lekang waktu. Perusahaan harus membangun kepercayaan dengan secara aktif 

menggandeng publik, pelanggan, karyawan dan partner dalam pencapaian di 

bidang sosial, finansial dan lingkungan. Kalau fungsi ini bisa dijalankan 

dengan baik oleh praktisi corporate communication, maka proses rebranding 

akan berjalan dengan lancar dan pencapaian objektif perusahaan dapat 

terlaksana. 
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Seperti salah satu hotel di kota Solo yaitu The Royal Surakarta 

Heritage di Jl. Slamet Riyadi No.6 Solo, Central Java – Indonesia. Awalnya, 

The Royal Surakarta Heritage bernama hotel Best Western yang berlokasi di 

Gladak merupakan hotel dengan standar bintang 4. Setelah berganti nama The 

Royal Surakarta Heritage menjadi hotel standar bintang lima. Perubahan 

nama hotel Best Western menjadi The Royal Surakarta Heritage disebut 

rebranding, 

Liu dan Tang (2009) menyatakan bahwa rebranding merupakan suatu 

upaya atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga untuk 

merubah total atau memperbaharui sebuah brand yang telah ada agar menjadi 

lebih baik, dengan tidak mengabaikan tujuan awal perusahaan. Rebranding 

sebagai sebuah perubahan merek, seringkali identik dengan perubahan logo 

ataupun lambang sebuah merek. Dengan kata lain, ketika melakukan 

rebranding maka yang berubah ialah nilai-nilai dalam merek itu sendiri.  

Peneliti tertarik melakukan penelitian di The Royal Surakarta 

Heritage memiliki arsitektur dan desain yang unik. The Royal Surakarta 

Heritage tampil dengan nuansa budaya Jawa. Hal mana tercermin dari 

dekorasi hotel yang didominasi dengan batik maupun ornamen-ornamen Jawa 

lainnya. Hotel ini punya arsitektur dan dekorasi yg terinspirasi oleh keunikan 

budaya Jawa dan merupakan landmark bersejarah di Jateng. 

Hotel mewah berbintang lima ini berada di lokasi strategis, 

bersebelahan dengan kantor perbankan dan pemerintahan, hanya berjalan kaki 

dari Pasar Klewer, PGS, Istana Kasunanan, Kampung Batik Kauman, Pasar 
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Antik Triwindu dan Istana Mangkunegaran. The Royal Surakarta Heritage 

menawarkan keunikan dan desain Jawa pada interior dan 150 kamar yang 

dilengkapi dengan pendingin ruangan, akses WiFi, meja kerja, brankas, 

fasilitas pembuat kopi dan teh, televisi, minibar dan kamar mandi dengan 

bathtub dan shower. Tersedia area parkir, kolam renang, pusat kebugaran, 

sauna dan pusat bisnis. Keunggulan The Royal Surakarta Heritage Solo 

adalah Restoran Srikandi yang merupakan tempat ideal bagi para tamu untuk 

menikmati nuansa tradisional Solo dengan sentuhan modern. The Royal 

Surakarta Heritage memiliki 150 kamar dengan interior ornamen tradisional 

Jawa, seperti motif batik Truntum, Wayang, Loro Blonyo, dan Purnakawan. 

Bahkan mendapatkan Rekor MURI sebagai hotel dengan dekorasi batik 

terbanyak (Noviani, 2014). 

Penjelasan alasan keunikan The Royal Surakarta Heritage diperjelas 

oleh Imelda selaku Humas di hotel tersebut bahwa ide untuk mendekorasi 

hotel ini dengan batik dan ornamen Jawa berawal dari hobi dan kecintaan 

terhadap budaya Jawa dan untuk memenangkan persaingan di bidang hotel. 

The Royal Surakarta Heritage perlu keunikan dan keunikan tersebut pada 

dekorasi dengan nuansa batik, patung, gebyok, dan ornamen-ornamen Jawa 

lainnya (Noviani, 2014). 

Peneliti memilih lokasi penelitian di The Royal Surakarta Heritage, 

karena di lokasi tersebut ada permasalahan mengenai rebranding. Awalnya, 

The Royal Surakarta Heritage bernama hotel Best Western yang berlokasi di 

Gladak merupakan hotel dengan standar bintang 4. Setelah berganti nama The 
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Royal Surakarta Heritage menjadi hotel standar bintang lima. Perubahan 

nama hotel Best Western menjadi The Royal Surakarta Heritage disebut 

rebranding, 

Permasalahan yang terjadi dalam rebranding memakan waktu yang 

lama karena harus mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal misalnya, perusahaan harus 

mempertimbangkan secara matang apakah perubahan ini membawa pengaruh 

yang besar bagi karyawannya dalam menjalankan tugasnya, karena karyawan 

harus memperkenalkan kembali brand baru tersebut ke masyarakat. Dalam 

melakukan rebranding perusahaan sedikit banyak harus mendapat 

kesempatan bersama dari para karyawannya. Faktor eksternal ialah 

masyarakat dan stakeholder. Perusahaan harus mempertimbangkan juga 

apakah dengan perubahan brand, masyarakat memahami maksud dan tujuan 

yang hendak dicapai perusahaan. 

Rebranding yang dilakukan oleh The Royal Surakarta Heritage 

merupakan tanggung jawab semua anggota perusahaan tersebut. Penanggung 

jawab pemelihara brand bukan hanya sekedar seorang CEO, jajaran 

pemimpin, atau bagian-bagian komunikasi sebuah perusahaan, tapi semua. 

Karena masing-masing staf atau pegawai akan menjadi wakil sebuah brand 

atau membawa nilai-nilai brand, dimanapun mereka berada. Setiap brand 

membawa atau memiliki nilai-nilai, maka nilai-nilai itu perlu disebarluaskan, 

disosialisasikan, diterapkan dalam seluruh praktek diperusahaan sehari-hari 

(Santoso, 2010).  
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Melalui rebranding, The Royal Surakarta Heritage bertekad menjadi 

sebuah perusahaan perhotelan yang didukung oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas, manajemen yang lebih solid, dan kontribusi yang terus meningkat 

secara berkesinambungan. Diharapkan dengan berjalannya program 

rebranding secara konsisten dan berkelanjutan maka seluruh karyawan akan 

mendapatkan manfaat dari reputasi positif yang terbentuk sejalan dengan 

program tersebut  Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka dalam 

penelitian ini dipilih judul “Strategi Rebranding Best Western Premier 

Hotel Solo (Studi Deskriptif  Kualitatif Strategi Rebranding Best Western 

Premier Hotel Solo) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rebranding Best Western 

Premier Hotel Solo menjadi The Royal Surakarta Heritage? 

2. Bagaimanakah strategi rebranding yang digunakan oleh Best Western 

Premier Hotel Solo menjadi The Royal Surakarta Heritage? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Hotel The Royal Surakarta 

Heritage memilih konsep rebranding. 
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2. Mengetahui strategi rebranding yang di gunakan oleh Hotel The Royal 

Surakarta Heritage agar dapat berjalan efektif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan bahwa rebranding merupakan salah satu 

usaha untuk meningkatkan kualitas perusahaan. 

2. Bagi pegawai  

Dapat memberikan tambahan wawasan bagi pegawai untuk 

mengetahui tentang strategi rebranding yang di gunakan perusahaan agar 

dapat berjalan efektif, sehingga karyawan mampu meningkatkan kualitas 

kerja untuk kepentingan perusahaan.  

3. Bagi peneliti lain  

Bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan sebagai sumber bahan 

dalam meneliti masalah yang sama. 

 

 

E. Penelitian Terdahulu  

Penelitian tentang rebranding pernah dilakukan oleh peneliti lain, yang  

membedakan penelitian. Hasil penelitian terdahulu tabel berikut:  
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 Tabel 1 

Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang 

Keterangan Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 Penelitian Sekarang 

Nama S.W. Liu dan  Esther Tang 

(2009) 

Rizki Cahya Nisita (2010) Amirah Shahnaz (2013) Siti Anisa Istiqomah 

(2014) 

 

Judul Factors Influencing 

Effective Rebranding 

Strategy 

Strategi Rebranding Radio 

Kampus Proalma Menjadi 

Radio Pendidikan 

Komunikasi Pemasaran 

Dalam Rebranding 

(Studi Deskripsi Kualitatif 

tentang Komunikasi 

Pemasaran Terpadu dalam 

Pergantian Merek dari Toni 

Jack’s Solo menjadi Jackstar) 

Strategi Rebranding Hotel 

The Royal Heritage 

Surakarta 

(Studi Deskriptif  Kualitatif 

Strategi Rebranding Hotel 

The Royal Heritage 

Surakarta) 
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 Tujuan  1. Dampak inovasi 

konsumen terhadap 

rebranding evaluasi 

2. Pengaruh moderating 

dirasakan image merek 

pada evaluasi 

3. Pengaruh sikap 

terhadap rebranding 

pada niat perilaku 

4. Dampak sikap terhadap 

rebranding pada 

asosiasi merek 

 

Untuk mengetahui: 

1. Strategi Re-branding 

Radio Kampus Proalma 

Menjadi Radio Pen-

didikan 

2. Hambat-an yang 

ditemui saat me-

lakukan re-branding 

Untuk mengetahui aktivitas 

komunikasi yang dilakukan 

marketing communication 

dalam proses rebranding Jack 

Stars 

1. Me-ngetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi Hotel 

The Royal Hertage 

memilih konsep re-

branding 

2. Me-ngetahui strategi re-

branding yang di 

gunakan oleh Hotel The 

Royal Hertage agar 

dapat berjalan efektif. 
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 Teori Efektifitas dalam 

pemasaran dipengaruhi 

empat dimensi kritis yaitu 

empati, persuasi, dampak 

dan komunikasi (Empathy, 

Persuasion, Impact and 

communications – EPIC). 

1. Strategi re-branding 

2. Faktor re-branding 

3. Hambatan dalam re-

branding 

1. Komuni-kasi 

2. Komuni-kasi Pemasaran 

terpadu 

3. Tujuan Komuni-kasi 

terpadu 

1. Komuni-kasi Pemasaran 

2. Brand 

3. Strategi Branding 

4. Re-branding 

 

Metode Kuantitatif 

Regresi ganda 

Deskriptif  

Kualitatif 

Deskriptif kualitatif Deskriptif kualitatif 

Hasil 1. Inovasi berdampak pada 

evaluasi rebranding   

2. Moderating berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan terhadap 

1. Radio kampus Proalma 

sudah menjalan-kan 

berbagai strategi re-

branding dengan mem-

perbaiki kondisi 

Kesadaran akan merek baru 

Jackstar telah tercipta. Proses 

komunikasi sekunder 

yang dilakukan melalui media 

sekunder (tidak langsung) 

- 
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evaluasi merek  

3. Sikap berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan terhadap 

perilaku rebranding  

4. Sikap berdampak secara 

positif dan signifikan 

terhadap rebranding 

pada asosiasi merek 

 

internal radio pada 

siaran lebih menari, 

kualitas SDM, kualitas 

audio dan pemancar, 

serta meng-gunakan 

event off air. 

2. Hambat-an dalam dana 

untuk pelaksana-annya 

mampu menciptakan 

kesadaran akan perubahan 

merek. Media sekunder yang 

dilalui adalah: 

1.  Perubahan merek 

2. Komunikasi Pemasaran 

Terpadu melalui publisitas 

di media massa, publisitas 

dengan iklan, 

pemberitahuan dengan 

sales call dan website. 
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Dari ketiga penelitian terdahulu pada tabel dan penelitian sekarang ada 

perbedaan. Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan Liu dan Tang 

(2009) olah data menggunakan penelitian kuantitatif dengan rumus regresi 

berganda, sedangkan penelitian sekarang merupakan penelitian deskiprif. 

Penelitian sekarang dengan dua penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Nisita (2010) dan Shanaz (2013) sama-sama menggunakan metode dekriptif 

kualitatif tetapi berbeda pada tujuan.  

 

F. Landasan Teori 

1. Komunikasi Pemasaran  

Komunikasi merupakan bagian dari kehidupan yang tidak 

dipisahkan, setiap manusia lahir sudah melakukan komunikasi. Apalagi 

sebagai makhluk sosial manusia selalu ingin berhubungan dengan manusia 

yang lain. Hubungan tersebut membutuhkan komunikasi agar terhubung 

antara manusia yang satu dengan yang lain.  Komunikasi adalah ilmu, dan 

ilmu komunikasi ini termasuk ke dalam ilmu sosial yang meliputi 

intrapersonal communication, interpersonal communication, group 

communication, mass communication, intercultural communication, dan 

sebagainya (Effendi, 2005). Oleh karena itu, mass communication 

merupakan satu bidang saja dari sekian banyak bidang yang dipelajari ilmu 

komunikasi.  

Mulyana (2008:41) menuturkan bahwa istilah “komunikasi” atau 

communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata latin communicatio, 
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kemudian kata tersebut berawal dari kata communis yang berarti “sama”. 

Sama yang dimaksudkan disini adalah maknanya. Carl I. Hovland 

mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses yang memungkinkan 

seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-

lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (Mulyana, 2008). 

Komunikasi terjadi bila ada pertukaran pesan atau informasi antara 

pengirim dan penerima pesan sehingga diharapkan penerima pesan ini 

mengerti isi pesan yang disampaikan kepadanya dan memberikan respon, 

maka proses komunikasi dapat dikatakan berlangsung. 

Menurut Mulyana (2008), mendefinisikan komunikasi secara bahasa 

bersal dari latin communicatio yang mempunyai kesamaan makna. 

Komunikasi secara terminologis mempunyai arti proses penyampaian 

suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Definisi komunikasi 

yang mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang mengirim 

dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (noise), terjadi dalam 

suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan 

untuk melakukan umpan balik. 

Komunikasi didefinisikan sebagai the process of transmitting 

meaningfull symbols between individuals (Ginting, 2011:20). Definisi 

tersebut memberikan implikasi bahwa komunikasi merupakan sebuah 

proses sosial yang terjadi antara dua orang, di mana seseorang 

mengirimkan sejumlah simbol tertentu kepada orang lain. Simbol-simbol 

tersebut dapat disebut sebagai pesan, prosesnya dilakukan melalui 
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sejumlah wahana, dan terjadi sebuah perubahan atau respon terhadap 

pesan yang disampaikan. Komunikasi dapat pula dilakukan dengan 

menggunakan media, baik itu dalam konteks interpersonal ataupun mass 

communication  

Konsep pemasaran didefinisikan oleh Kotler (2002) adalah upaya 

pemasaran terkoordinasi yang berfokus pada pasar dan berorientasi kepada 

pelanggan sebagai kunci untuk mencapai tujuan perusahaan.  Komunikasi 

pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan 

penjual yang merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan 

keputusan dibidang pemasaran serta mengarahkan pertukaran agar lebih 

memuaskan dengan cara menyadarakan semua pihak untuk berbuat lebih 

baik (Swasta dan Irawan, 2000: 19).  

Bertolak dari hal tersebut maka, perusahaan harus mampu 

merumuskan dan menyusun suatu kombinasi dari kebijaksanaan produk, 

harga, promosi dan distribusi setepat-tepatnya sehingga kebutuhan para 

konsumen dapat dipenuhi secara memuaskan. Lebih lanjut Kottler 

mengatakan, bahwa proses tersebut membentuk hubungan antara produsen 

dengan individu atau grup dalam menyampaikan jenis-jenis produk untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga memenuhi tingkat kepuasan 

yang lebih tinggi. 

Komunikasi pemasaran bertujuan untuk mencapai tiga tahap 

perubahan yang ditujukan kepada konsumen. Tahap pertama yang ingin 

dicapai dari sebuah strategi komunikasi pemasaran adalah tahap perubahan 
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knowledge dalam perubahan ini, konsumen mengetahui adanya keberadaan 

sebuah produk untuk apa produk itu diciptakan dan ditujukan kepada 

siapa, dengan demikian pesan yang disampaikan tidak lebih menunjukan 

informasi penting dari produk. Tahap kedua adalah tahap perubahan sikap 

dalam consumer behavior perubahan sikap ditentukan kali ini ditentukan 

oleh tiga unsur yang disebut sebagai tricomponent attitude changes yang 

menunjukkan bahwa tahapan perubahan sikap ditentukan oleh tiga 

komponen yaitu, cognition (pengetahuan), Affection (perasaan), dan 

Conation (perilaku), jika ketiga komponen ini menunjukkan adanya 

kecenderungan terhadap sebuah perubahan tiga komponen tersebut, maka 

kemungkinan sekali ada perubahan sikap (Ginting, 2011).
 
 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi digunakannya dalam 

pemasaran. Faktor-faktor tersebut, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan 

psikologis (Kotler, 2002), dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Budaya 

Budaya mengacu pada seperangkat nilai, gagasan, artefak dan 

simbol bermakana lainnya yang membantu individu berkomunikasi 

membuat tafsiran dan melakukan evaluasi sebagai anggota masyarakat. 

Budaya juga merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar.  

b. Faktor Sosial  

Terdapat hubungan antara kelas sosial dan status sosial dengan 

keputusan pembelian produk oleh konsumen. Kelas sosial 
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mempengaruhi dimana dan bagaimana seseorang dalam berbelanja. 

Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif homogen dan tetap 

dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hirarkis dan anggota-

anggotanya memiliki tata nilai minat dan perilaku yang mirip. Kelas 

sosial mengacu pada pengeleompokan orang yang sama dalam perilaku 

mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di pasar. Kelas sosial 

ditentukan oleh berbagai faktor yaitu pekerjaan, prestasi sosial, interaksi 

pemilikan, orientasi nilai dan kesadaran kelas. Dalam hal ini perilaku 

seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok 

acuan, keluarga serta peran dan status sosial. Kelompok acuan 

seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam keluarga. Anggota keluarga merupakan kelompok 

acuan primer yang paling berpengaruh.  

c. Faktor Pribadi  

Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, 

keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri.  

d. Faktor Psikologis   

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor 

utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan 

pendirian. Motif adalah kebutuhan yang cukup mendorong seseorang 
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untuk bertindak. Untuk motivasi ada tiga teori yaitu teori Freud, teori 

Maslow, teori Herzberg. Sigmund Freud mengasumsikan bahwa 

kekuatan psikologis membentuk perilaku manusia sebagian tidak 

disadari oleh manusia dan bahwa seseorang tidak dapat memahami 

motivasi dirinya secara menyeluruh. Abraham Maslow menjelaskan 

alasan orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu, 

berdasarkan urutan kebutuhannya adalah kebutuhan fisik, kebutuhan 

keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan 

aktualisasi. Frederick Herzberg mengembangkan teori motivasi dua 

faktor yaitu yang membedakan faktor yang menyebabkan 

ketidakpuasan dan faktor yang menyebabkan kepuasan.  

 

2. Brand 

Miller dan Muir (dalam Putra, 2008: 30) mendefinisikan brand 

sebagai berikut: “A brand is a name and/or symbol that is directly used to 

sell products or services. In addition, a brand almost always has a visual 

expression: a symbol of some kind, a design, a trademark, a logo.” 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa suatu brand 

merupakan simbol yang digunakan untuk menjual produk atau jasa. Brand 

juga menunjukkan asosiasi yang dibangunnya sendiri dan dapat berupa 

simbol sesuatu, desain, trademark dan logo. Selain itu, brand dapat 

dikatakan sebagai janji seorang penjual atau perusahaan untuk konsisten 

memberikan value, manfaat, feature, dan performance tertentu bagi 

pembeli. 
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Menurut American Marketing Association (dalam Putra, 2008: 30): 

“A brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of 

them intended to identify the goods and services of one seller or group of 

sellers and to differentiate them from those of competition.” Menurut 

definisi brand ini, kunci utama untuk menciptakan sebuah brand adalah 

memilih sebuah nama, logo, simbol, desain kemasan, atau atribut lain yang 

mengidentifikasikan suatu produk dan membedakannya dari produk lain. 

Brand menurut Kotler (2002:63) adalah nama, istilah, tanda, simbol, 

rancangan, atau kombinasi hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual 

untuk membedakan dari produk pesaing. Brand adalah suatu tanda yang 

dijadikan pengenal hasil produk suatu barang. Dalam mengembangkan 

strategi pemasaran untuk produk-produk individual, penjual harus 

menghadapi keputusan brand. Pemberian brand merupakan masalah 

utama dalam strategi produk.  

Brand berfungsi mengidentifikasikan penjual atau pembuat. Brand 

dapat berupa nama, brand dagang, logo, atau simbol lain. Brand-brand 

suatu hasil produk terbaik memberikan jaminan kualitas, lebih dari sekedar 

simbol. Lebih jelasnya Kotler (2002) mendefinisikan pengertian brand 

sebagai berikut: 

a. Atribut, brand menginatkan pada atribut-atribut tertentu. 

b. Manfaat, suatu merk lebih dari serangkaian antribut pelanggan tidak 

membeli atribut tetapi membeli manfaat. 
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c. Nilai, brand juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. 

d. Budaya, brand juga mewakili budaya tertentu dalam suatu daerah atau 

negara. 

e. Kepribadian, brand mencerminkan kepribadian tertentu. Jika brand 

merupakan nama orang, binatang, atau subjek berarti ada kepribadian 

dari objek brand tersebut. 

f. Pemakai, brand menunjukkan jenis pemakai yang membeli atau 

menggunakan produk yang bersangkutan.         

Perusahaan yang memproduksi suatu barang sering menggunakan 

brand, sebab brand memberikan beberapa manfaat pada penjual. Manfaat-

manfaat tersebut, antara lain: 

a. Brand memudahkan penjual memproses pesanan dan menelusuri 

masalah. 

b. Brand memberikan penjual kesempatan untuk menarik pelanggan yang 

setia dan menguntungkan. Kesetiaan merk memberi penjual 

perlindungan dari persaingan serta pengendalian yang lebih besar 

dalam perencanaan program pemasarannya. 

c. Brand membantu penjual melakukan segmentasi pasar yang berbeda 

(Nisita,  2010).  

Albari (dalam Suroija, 2010) berpendapat bahwa pemahaman 

terhadap isi dan struktur brand penting dilakukan, karena brand 

mempengaruhi munculnya ingatan ketika konsumen berfikir tentang suatu 

brand. Dimensi yang dapat membedakan pemahaman brand dan 



 
 

19 
 

mempengaruhi tanggapan konsumen adalah kesadaran brand (dalam 

hubungannya dengan pesan dan pengenalan brand), kebaikan, kekuatan 

dan keunikan asosiasi brand di dalam ingatan konsumen. Sementara 

kesadaran brand memberi pengaruh penting pada pengambilan keputusan, 

karena berkaitan dengan kategori produk, pertimbangan kelompok, serta 

bentuk dan kekuatan asosiasi brand pada citra brand. Suatu brand yang 

dikenal oleh pembeli akan menimbulkan minatnya untuk mengambil 

keputusan pembelian. 

Kotler (2002:70) berpendapat bahwa brand dapat dipergunakan 

untuk menjamin suatu hasil produk. Kualitas yang diinginkan dari suatu 

brand adalah: 

a. harus menyatakan sesuatu tentang manfaat produk. 

b. Harus menyatakan kualitas produk seperti tindakan atau warna. 

c. Harus mudah diucapkan, dikenal, dan ingat. 

d. Harus tidak berarti buruk.    

Hague dan Jackson (2003) berpendapat ada tiga macam ciri sebuah 

brand yang kuat, yaitu:  

a. Sebuah brand yang kuat ialah brand yang diingat orang, di pasar yang 

dituju itu kita dapat mengharapkan bahwa sebuah brand yang kuat 

akan dikenal oleh 90% calon pembeli atau lebih.  

b. Sebuah brand yang kuat ialah brand yang dianggap orang dapat 

memenuhi dengan baik apa yang branda inginkan dari produk itu.  
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c. Brand yang kuat adalah kesetiaan. Ini amat nampak di antara  

pedagang-pedagang grosir yang membeli brand-brand Powapak dan 

Sterling, karena brand memperlihatkan ketetapan hati cukup besar 

untuk tetap berbuat demikian. 

Brand dikatakan memiliki enam tingkat pengertian (Kotler, 2002): 

a. 

b. 

 

c. 

 

d. 

e. 

f. 

Attributes 

Benefits  

 

Values 

 

Culture 

Personality 

User 

: 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

a brand brings to mind certain attributes. 

attributes must be translated into functional and 

emotional benefits. 

the brands also says something about the producer’s 

values. 

the brand may represent certain culture. 

the brand can project a certain personality 

the brand suggests the kind of consumer who buys or 

uses the product. 

Perusahaan penyedia jasa perlu meneliti posisi brand dalam benak 

konsumen. Sesuatu yang membedakan suatu brand dari barang komoditi 

yang tidak memiliki brand adalah persepsi konsumen dan perasaan brand 

mengenai atribut produk dan bagaimana produk dari brand tersebut 

memuaskan konsumen. Dalam memasarkan produk yang mempunyai 

brand, faktor emosional (affective) akan lebih berperan daripada faktor 

rasional (cognitive). Seseorang akan memilih produk dengan brand 

tertentu karena brand tersebut dianggap berkualitas, terpercaya, memiliki 

nilai lebih dan seringkali dianggap dapat mewakili ekspresi pribadi 
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seseorang (Ing, 2012). Karena itu suatu brand akan menjadi kuat apabila ia 

memiliki brand identiti yang jelas. Sebuah brand yang mempunyai pesona 

emosional dan kualitas produk yang tinggi akan mendekati, mendapatkan 

dan mempertahankan konsumen yang loyal. 

Jadi, brand adalah suatu tanda yang dijadikan pengenal hasil produk 

suatu barang. Dalam mengembangkan strategi pemasaran untuk produk-

produk individual, penjual harus menghadapi keputusan brand yang 

diinginkan. Pemberian merk merupakan masalah utama dalam strategi 

produk. 

 

3. Strategi Branding  

Strategi merupakan cara atau metode yang digunakan dalam 

menyelesaikan suatu kegiatan. Aplikasi strategi rebranding telah meluas, 

terutama dalam dua kategori pokok: (1) manajemen merek strategik, yang 

memfokuskan brand valuation pada audiens internal berupa penyediaan 

alat dan proses untuk mengelola dan meningkatkan nilai ekonomik merek; 

dan (2) transaksi finansial, menyangkut fasilitasi berbagai brand-related 

transactions dengan pihak-pihak eksternal (Tjiptono, 2011). Aplikasi 

spesifik rebranding dalam manajemen merek strategik meliputi: 

a. Pembuatan keputusan menyangkut investasi bisnis. Bila aset merek bisa 

dinilai sebagaimana halnya aset intangible dan tangible lainnya, maka 

pengalokasian sumber daya perusahaan antar berbagai tipe aset yang 

berbeda bisa mengikuti kriteria ekonomik yang sama, seperti alokasi 

modal dan target return. 
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b. Pengukuran Return on Brand Invesments berdasarkan nilai merek yang 

bisa dibandingkan secara langsung dengan investasi-investasi lainnya. 

c. Pembuatan keputusan menyangkut investasi merek berdasarkan 

prioritas-prioritas tertentu, seperti segmen pelanggan, pasar geografis, 

produk atau jasa, saluran distribusi dan seterusnya. 

d. Pembuatan keputusan berkenaan dengan pemberian lisensi merek 

kepada anak perusahaan atau perusahaan cabang. Berdasarkan sistem 

lisensi, perusahaan cabang akan bertanggungjawab atas manajemen dan 

penggunaan merek. Implikasinya, aset yang harus dibayar cenderung 

akan dikelola secara lebih bijaksana dibandingkan aset gratis. 

e. Perubahan departemen pemasaran dari pusat biaya (cost center) 

menjadi pusat laba (profit center) dengan jalan mengkaitkan investasi 

merek dan brand returns (royalti yang didapatkan dari pemakaian 

merek oleh kantor cabang). 

f. Pengalokasian pengeluaran pemasaran menurut manfaat yang 

didapatkan masing-masing unit bisnis dari aset merek. 

g. Pengorganisasian dan pengoptimalisasian pemakaian berbagai merek 

dalam bisnis (seperti corporate brand, product brand, subsidiary 

brand) berdasarkan kontribusi nilai ekonomik masing-masing. 

h. Penilaian inisiatif co-branding berdasarkan manfaat dan risiko 

ekonomik, bagi nilai merek perusahaan. 

i. Penentuan branding yang tepat setelah terjadinya proses merger, 

menggunakan kriteria ekonomik yang jelas. 
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j. Penyusunan brand value scorecards berdasarkan pemahaman atas 

faktor penentu nilai merek, sehingga ukuran kinerja merek bisa lebih 

terfokus dan actionable. 

Untuk dapat membangun rebranding, dapat dilakukan cara-cara 

seperti di bawah ini (Rangkuti, 2002): 

a. Memiliki positioning yang tepat 

Membangun positioning adalah menempatkan semua aspek dari 

brand value (termasuk manfaat fungsional) secara konsisten sehingga 

menjadi nomor satu di benak pelanggan. Tetapi menjadi nomor satu di 

benak pelanggan bukan berarti selalu menjadi nomor satu untuk semua 

aspek. Brand yang berhasil harus memiliki kategori spesifik agar 

menjadi nomor satu di benak pelanggan. 

Keberhasilan positioning adalah tidak hanya menemukan kunci 

dari core benefit suatu brand, tetapi juga menjembatani keinginan dan 

harapan pelanggan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Positioning 

yang tepat memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap produk 

yang bersangkutan, perusahaan, tingkat persaingan, kondisi pasar serta 

pelanggan. 

b. Memiliki brand value yang tepat 

Semakin tepat brand diposisikan di benak pelanggan, brand 

tersebut akan semakin kompetitif. Untuk mengelola hal tersebut 

diperlukan pengetahuan mengenai brand value. Brand value 

membentuk brand personality. Brand personality lebih cepat berubah 
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dibandingkan brand positioning, karena brand personality 

mencerminkan perubahan selera konsumen. Brand value juga 

mencerminkan brand equity secara nyata dengan customer valuenya. 

c. Memiliki konsep yang tepat 

Untuk dapat mengkomunikasikan  brand  value  dan  positioning  

yang tepat kepada konsumen harus didukung oleh konsep yang tepat. 

Pengembangan konsep merupakan proses fleksibel karena harus terus 

menerus berubah sesuai dengan daur hidup produk yang bersangkutan. 

Konsep yang baik adalah dapat mengkomunikasikan semua elemen-

elemen brand value dan positioning yang tepat, sehingga brand image 

dapat terus menerus ditingkatkan. 

Susanto (2004) menyatakan rebranding dapat menandakan 

keberadaan, komitmen, dan inti yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan,  biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:  

a. Keberadaan brand yang telah berlangsung lama menunjukkan bahwa 

brand tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. 

Tjiptono (2011) menjelaskan bahwa konsumen selaku penerima pesan, 

melekat pula kontrol diri yang cukup memadai, sehingga sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan konsumen, yang lebih penting lagi 

penilaian terakhir oleh konsumen pada akhirnya tetaplah pada 

perbandingan antara harga dan kualitas produk. Seandainya 

perbandingan itu dianggap memadai, maka biasanya konsumen akan 

merasa puas dan cenderung membeli ulang. 



 
 

25 
 

b. Pengelolaan brand dengan baik sehingga menarik dan mudah diingat 

oleh konsumen. Hal tersebut diperjelas oleh Putra (2008) bahwa nama 

brand atau brand adalah nama yang mudah dibaca konsumen secara 

langsung ketika melihat produk itu. Nama menyusun sifat dari semua 

ekspresi masa depan, dari identitas perusahaan untuk periklanan 

sampai pengemasan. Nama yang efektif adalah tanda pertama yang 

digunakan oleh sebuah brand untuk menciptkan kesan positif. Proses 

perancangan nama brand harus memperhatikan: bahasa (struktur 

bahasa), simbolisme (arti yang melekat), arti yang diperoleh (asosiasi-

asosiasi yang terakumulasi sepanjang waktu). Kemampuan konsumen 

untuk mendiskriminasi terhadap berbagai stimuli adalah basis bagi 

strategi positioning yang mengupayakan pencapaian suatu image yang 

unik dari suatu brand ke dalam ingatan (mind) konsumen. 

 

4. Rebranding  

Rebranding sendiri berasal dari kata Re yang berarti “kembali” dan 

Branding yang bermakna “penciptaan brand image” secara mendasar 

menuju kondisi yang lebih baik. Rebranding merupakan langkah 

transformasi penciptaan citra baru perusahaan yang ditopang oleh 

manajemen yang lebih solid dan kinerja yang lebih bagus. Di antaranya 

ditempuh bukan saja melalui identitas, semangat dan harapan, tapi juga 

melalui unjuk kerja yang lebih kondusif, dinamis, modern dan profesional. 

Di era persaingan global sekarang ini, jati diri perusahaan itu penting 

untuk diketahui oleh para masyarakat. Jati diri perusahaan merupakan 
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perusahaan berkelas dalam dunia bisnis. Di sinilah pentingnya proses 

rebranding dilakukan. Sebuah proses yang harus didukung oleh public 

campaign yang pas, yang ditopang oleh kinerja dan performa perusahaan 

yang lebih baik secara berkelanjutan. Bukan hanya berhubungan dengan 

mutu produk, melainkan juga dengan kompetensi, komitmen dan 

integritas, melalui kultur kerja karyawan dan manajemen perusahaan yang 

lebih berkualitas. Kualitas kerja yang dilandasi oleh budaya kerja 

(Susanto, 2004). 

Rebarnding dilakukan perusahaan untuk membangun merek yang 

kuat merupakan tujuan dari kebanyakan organisasi. Keller (dalam 

Petburikul, 2011) memperkenalkan model Consumer Based Brand Equity 

(CBBE), dimana pendekatan ekuitas merek ditinjau dari perspektif 

konsumen, apakah pada individu atau organisasi. Model ini didasarkan 

pada premis “bahwa kekuatan merek ini terletak pada apa yang pelanggan 

pelajari, merasa, melihat dan mendengar tentang merek sebagai akibat dari 

pengalaman mereka dari waktu ke waktu. CBBE sebagai efek diferensial 

pengetahuan merek sebagai respon konsumen terhadap pemasaran merek, 

yang muncul dari dua sumber yaitu: brand awareness dan brand image.  

Ada tiga macam ciri rebranding yang membuat sebuah merek yang 

kuat: 

a.   Sebuah merek yang kuat ialah merek yang diingat orang. Pertama, di 

pasar yang dituju itu kita dapat mengharapkan bahwa sebuah merek 

yang kuat akan dikenal oleh 90% calon pembeli atau lebih. Kedua, 
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sebuah merek yang kuat ialah merek yang dianggap orang dapat 

memenuhi dengan baik apa yang mereka inginkan dari produk itu. 

Adalah wajar kalau meneliti merek-merek untuk meminta orang menilai 

merek-merek tadi dengan angka dari 5 (atau 10) sebagai nilai tertinggi 

dan 1 sebagai nilai terendah. Pada sistem penilaian di mana angka 5 

adalah angka tertinggi, para pemimpin pasar mencapai nilai 4 atau lebih 

untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli – misalnya mutu, 

penampilan, pengiriman, dan nilai uang. Baik merek Powapak maupun 

Sterling mencapai nilai dan memperlihatkan kedudukannya sebagai 

pemimpin pasar. Ciri ketiga yang dapat ditemukan pada merek yang 

kuat adalah kesetiaan. Ini amat nampak di antara  pedagang-pedagang 

grosir yang membeli merek-merek Powapak dan Sterling, karena 

mereka memperlihatkan ketetapan hati cukup besar untuk tetap berbuat 

demikian. 

b.  Sebuah merek yang kuat layak dipertahankan, banyak waktu, usaha dan 

uang ditanamkan dalam pembentukan merek. Sebuah merek-merek 

lain. Kesukaan dan tempat yang khas ini memiliki nilai uang. Hal 

merek yang bagus menempati posisi di bagian depan ingatan dan lebih 

disukai daripada ini berlaku baik untuk perusahaan industri maupun 

pasar-pasar barang konsumsi. Lebih sering lagi nama perusahaan 

industri itu adalah juga mereknya, sementara dalam pasar-pasar barang 

konsumsi mereknya kerap khusus untuk barang itu saja. Karena telah 

menanam uang untuk membangun sebuah merek, sebuah perusahaan 
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hanya boleh meninggalkannya atau mengubahnya atas alasan-alasan 

yang sangat erat. 

c.   Merek – merek yang terbaik memiliki citra yang khas, merek ini 

mengandung nilai bermutu tinggi dan usia pakai yang panjang. Merek 

Sterling dihubungkan dengan kendaraan-kendaraan niaga dan dikenal 

karena awetnya dan keandalannya di musim dingin. Merek-merek itu 

kuat bukan saja dalam anggapan orang yang menilainya positif, tetapi 

merek-merek itu juga khas, sehingga perusahaan dapat menarik minat 

celah-celah pasar yang berbeda. Merek-merek yang buruk adalah merek 

yang citranya kabur atau tidak jelas, di mana para pembeli tidak yakin 

tentang makna merek itu dan tak dapat melihat perbedaannya dengan 

merek-merek lain yang ada di rak. 

Ada dua komponen penting yang perlu dipertimbangkan, yakni 

tampilan dan bahasa. Tampilan berhubungan dengan logo bisnis atau 

produk. Sebuah logo yang efektif seharusnya :  

a. Unik. 

b. Dengan segera memberitakan sifat alami bisnis, produk, atau servis. Hal 

ini dapat ditafsirkan dengan dua cara yaitu literal dan abstrak. 

c. Menarik bagi target penonton. 

d. Tidak tergantikan karena pergantian waktu (tahan lama). 

e. Dapat bekerja dalam semua konteks potensi komunikasi. 

Aspek kedua yang sama pentingnya dalam membuat brand ialah 

bahasanya atau cara mengungkapkannya. Hal ini sering dijelaskan sebagai 
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tagline atau cara memposisikan pernyataan. Hal ini digunakan untuk 

meyakinkan konsistensi dan kelanjutan dari kedua hal yaitu penampilan 

dan bahasa menggambarkan perusahaan yang sekarang kepada pelanggan. 

 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 

manusia. komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang 

verbal) untuk mengubah perilaku orang lain. Strategi komunikasi yang 

digunakan dalam bisnis yaitu komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran 

dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur yaitu komunikasi dan 

pemasaran. Pemasaran adalah sekumpulan kegiatan dimana perusahaan dan 

organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antara mereka dengan 

pelanggannya, sehingga diperoleh pemahaman komunikasi pemasaran 

merepresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran merek, 

yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang 

disebarluaskan kepada pelanggan atau klien.  

Komunikasi pemasaran berkaitan dengan brand. Brand merupakan 

simbol yang digunakan untuk menjual produk atau jasa. Brand juga 

menunjukkan asosiasi yang dibangunnya sendiri dan dapat berupa simbol 

sesuatu, desain, trademark dan logo. Selain itu, brand dapat dikatakan sebagai 

janji seorang penjual atau perusahaan untuk konsisten memberikan value, 

manfaat, feature, dan performance tertentu bagi pembeli. 
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Perusahaan dalam perkembangan mengalami rebranding sebagai salah 

satu upaya agar tetap eksis dalam dunia bisnis. Hal ini terjadi pada salah satu 

hotel di Solo yaitu hotel Best Western berubah brand menjadi The Royal 

Surakarta Heritage. Rebranding dapat menandakan keberadaan, komitmen, 

dan inti yang sangat penting bagi suatu perusahaan,  biasanya disebabkan 

oleh beberapa faktor, yaitu:  keunikan atau kelebihan brand, memiliki 

positioning yang tepat, keberadaan brand, dan pengelolaan brand dengan 

baik, sehingga menarik dan mudah diingat oleh konsumen. Pengukuran 

keefektifan strategi rebranding dilakukan dengan empat dimensi yaitu 

empati, persuasi, dampak dan komunikasi. Guna memudahkan penjelasan 

tersebut disajikan bagannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

Hotel Best Western 

Faktor keunikan atau 

kelebihan brand 

Faktor positioning 

yang tepat 

Faktor Pengelolaan 

brand 

Faktor keberadaan 

brand 

Strategi rebranding: 

1. peningkatan kualitas 

pelayanan,  

2. persuasi melalui iklan,  

3. dampak iklan 

4. komunikasi, 

 

 

The Royal Surakarta 

Heritage 



 
 

31 
 

H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan strategi menyeluruh untuk 

menentukan atau memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau perilaku yang diamati untuk mendukung panyajian data 

(Moelong, 2008). 

Secara umum, studi kasus dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan dalam pertanyaan “bagaimana” atau “kenapa”, 

ketika penelitian hanya memiliki sedikit kontrol terhadap peristiwa, dan 

fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer (masa kini) di dalam 

konteks kehidupan nyata. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian studi 

kasus menggunakan berbagai sumber data untuk mengungkapkan fakta di 

balik kasus yang diteliti. Keragaman sumber data dimaksudkan untuk 

mencapai validitas dan reliabilitas data, sehingga hasil penelitian dapat 

diyakini kebenarannya. Fakta dicapai melalui pengkajian keterhubungan 

bukti-bukti dari beberapa sumber data sekaligus, yaitu dokumen, rekaman, 

observasi, wawancara terfokus, wawancara terstruktur, dan survey 

lapangan. Di samping fakta yang mendukung proposisi, fakta yang 

bertentangan terhadap proposisi juga diperhatikan, untuk menghasilkan 
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keseimbangan analisis, sehingga objektivitas hasil penelitian terjaga 

(Suryabrata, 2001). 

Studi kasus merupakan penelitian kualitatif, maka peneliti biasanya 

tidak bermaksud membuat preposisi-preposisi yang berlaku umum. 

Perbandingan (mencoba mengetahui persamaan dan perbedaan yang ada) 

diantara kasus-kasus yang di teliti, dan menghubungkan satu dengan yang 

lainnya merupakan cara analisis yang lazim digunakan dalam studi kasus 

(Pawito, 2008). 

Dalam penelitian studi kasus ini peneliti menggunakan berbagai 

sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan dan 

menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, 

program, organisasi atau peristiwa yang diteliti secara sistematis 

(Kriyantono, 2008). Karenanya dalam penelitian ini penelitian 

menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi-

dokumentasi, bukti-bukti fisik dan lainnya. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di The Royal Surakarta Heritage.  Sebelum 

menentukan tempat penelitian, peneliti melakukan observasi dan telaah 

dokumen melalui kepustakaan media cetak, internet, televisi, dan 

penjajagan awal untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Penentuan 

lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive). 
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3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan 

pemahaman yang mendalam dan rinci tentang suatu peristiwa atau gejala 

sosial. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode 

studi kasus yang digunakan adalah bersifat explanatory research, dimana 

penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana kesesuaian antara 

tujuan dan hasil dari pelaksanaan 

4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti juga disesuaikan dengan 

kebutuhan data dan metode pengumpulannya antara lain: 

a. Wawancara Mendalam 

Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan 

data primer dan deskriptif yang dilakukan terhadap informan. 

Pemilihan informan dengan purposive sampling. Sugiono (2008) 

berpendapat bahwa purposive sampling merupakan cara mengambil 

subjek penelitian yang karakternya sudah diketahui terlebih dahulu 

oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh dapat mendakung analisis. 

Karakteristik informan dalam penelitian, antara lain: 

1) Orang yang mengetahui kondisi dan keadaan lokasi penelitian, 

dalam hal ini infoman pada karyawan public relation The Royal 

Surakarta Heritage. 
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2) Orang yang mengenal atau pernah memanfaatkan jasa public 

relation The Royal Surakarta Heritage, dalam hal ini informan dari 

masyarakat sebanyak 4 orang.   

b. Penelusuran Dokumen atau Literatur 

Data sekunder diperoleh dari menganalisis dan melakukan kajian 

pustaka terhadap berbagai literatur, yakni skripsi, tesis, disertasi, buku, 

jurnal, makalah, dan internet yang terkait dengan interaksi Polri dengan 

masyarakat. Selain itu, analisis data sekunder juga diperlukan terhadap 

dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian, seperti monografi dan 

potensi desa, peta lokasi, data statistik. 

c. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan primer. 

Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara 

mendalam yang dilakukan dengan informan, disamping itu data primer 

juga didapatkan peneliti dari pengamatan berperan serta yang dilakukan 

peneliti selama di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data 

yang didapatkan dari dokumen-dokumen tertulis baik yang berupa 

tulisan ilmiah ataupun dokumen resmi yang diterbitkan instansi. Tujuan 

digunakan data sekunder ini adalah untuk mendukung data yang 

diperoleh, sehingga dalam pembahasan dapat lebih mendalam. Untuk 

menghindari adanya distorsi pesan, maka peneliti setelah melakukan 

wawancara mendalam dengan informan, peneliti menulis kembali hasil 

wawancara dalam bentuk catatan harian. Catatan harian atau catatan 
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lapangan adalah instrumen utama yang melekat pada metode-metode 

pengumpulan data kualitatif. 

5. Keabsahan Data   

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. 

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan                 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi juga 

diperlukan pada tahap analisis data, terutama ketika peneliti bermaksud 

hendak mengemukakan konsep (construct) atau proposisi-proposisi ilmiah 

(thesis) yang mengarah pada kesimpulan (Sutopo, 2003). 

Menurut Patton (dalam Pawito, 2008) bahwa ada empat teknik 

triangulasi, yaitu:  

a. Triangulasi data atau sumber, adalah penggunaan beragam sumber data 

dalam suatu kajian, sebagai contoh: mewawancarai orang pada posisi 

status yang berbeda atau dengan titik pandang yang berbeda.  

b. Triangulasi investigator, penggunaan beberapa evaluator atau ilmuwan 

sosial yang berbeda.  

c. Triangulasi teori, penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan 

seperangkat tunggal data. 

d. Triangulasi metodologis, penggunaan metode tunggal seperti 

wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur dan dokumen 

(Sutopo, 3003). 
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Di dalam penelitian ini tehnik triangulasi yang digunakan adalah 

triangulasi data atau sumber. Menurut Patton (dalam Moelong, 2008) 

bahwa triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yanag dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang 

berkaitan. 

6. Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa interaktif, yaitu bahwa ketiga komponen aktivitasnya berbentuk 

interaksi dengan proses pengumpulan data berbagai proses siklus. Dalam 

bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara empat komponen analisis, yaitu 

data pengumpulan data reduction (reduksi data), data display (sajian data) 

dan data conclusion drawing (penarikan kesimpulan). Ketiga komponen 

tersebut akan berinteraksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses 

siklus. Dalam penelitian ini, penulis tetap berada dalam lingkungan 
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interaksi tersebut sampai pengumpulan data bergerak ke reduksi data, 

penyajian data dan pengambilan kesimpulan (Sutopo, 2003). Hal tersebut 

berlangsung seperti siklus berikut ini.  

Reduksi Data

Pengumpulan Data

Penarikan Kesimpulan

Penyajian Data

 

Gambar 2 

Bagan Siklus Model Analisis 

Sumber: Sutopo (2003) 


