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ABSTRAK 

 

PEMETAAN PERSEPSI MASYARAKAT PRINGSEWU TENTANG 

BRANDING KABUPATEN PRINGSEWU SEBAGAI KOTA BAMBU 

 

Oleh 

(Pria Estu Prayogi) 

 

Branding merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengenalkan dan 

membangun persepsi konsumen terhadap suatu produk yang dimiliki. Tidak hanya 

perusahaan daerah juga melakukan branding demi memperkenalkan dan 

membangun persepsi atas  kebudayaan yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui persepsi masyarakat Pringsewu tentang branding kabupaten 

Pringsewu sebagai kota bambu. Untuk menyelesaikan penelitian ini penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif agar dapat lebih mengetahui secara 

detail bagaimana persepsi masyarakat tentang upaya-upaya yang telah dilakukan 

pemerintah daerah untuk menjadikan Pringsewu sebagai kota bambu. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa persepsi masyarakat secara 

keseluruhan sepakat jika kabupaten Pringsewu layak disebut sebagai kota bambu. 

Kabupaten Pringsewu layak disebut sebagai kota bambu karena kebudayaan yang 

berkembang memang sangat erat kaitannya dengan unsur bambu. Kemudian 

Potensi lain seperti bidang pertanian dan pendidikan yang ditemukan belum dapat 

menggantikan branding kota bambu yang dimiliki kabupaten Pringsewu. Semua 

aspek yang telah dibahas sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori persepsi, 

branding, city branding dan city image. 

 

 

 

 

Kata kunci: Persepsi dan Branding 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE MAPPING OF PRINGSEWU COMMUNITIE’S PERCEPTION ABOUT 

THE BRANDING OF PRINGSEWU REGENCY AS BAMBOO TOWN 

 

By 

(Pria Estu Prayogi) 

 

Branding is the company’s effort to introduce and build consumer perceptions of 

a product owned.Not only the company, the region also do branding in order to 

introduce and build on the cultural perception owned.This study aimed to 

determine the public perception about the branding of Pringsewu regency as a 

bamboo town.To complete this research, the authors used descriptive qualitative 

method in order to better know in detail how the public perception of the efforts 

that had been made by local government to make Pringsewu as a bamboo 

town.The data collecting technique was done by interview process, documentation 

and observation.The result of this research was the perception of society as a 

whole agreed that the Pringsewu regency is worth mentioning as bamboo town. 

Pringsewu regency is worth mentioning as bamboo town because the developing 

culture is very closely related to the elements of bamboo. Then, the other 

potentials such as agriculture and education have not been able to replace the 

branding of bamboo town owned by Pringsewu regency.All aspects that had been 

discussed in accordance with the theories used, that were the theory of 

perception, branding, city branding and city image. 

 

Keywords: Perception and Branding 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pringsewu merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, 

Indonesia. Kabupaten Pringsewu disahkan dalam Rapat Paripurna pada 29 

Oktober 2008 oleh DPR-RI, (www.pringsewukab.go.id). Sebagai daerah 

otonomi baru hasil dari pemekaran kabupaten Tanggamus. Kabupaten  

Pringsewu disetujui menjadi kabupaten tersendiri karena perkembangannya 

yang bagus, baik dari segi pendapatan daerah, taraf ekonomi maupun 

pendidikan.  Secara historis wilayahnya berkembang pesat sejak era 

transmigrasi lebih dari setengah abad yang lalu.  

 

Sejarah wilayah kabupaten Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah 

perkampungan yang dalam bahasa Lampung disebut (tiuh) yang bernama 

Margakaya pada abad ke 18 yang dihuni masyarakat asli suku Lampung-

Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu (4 km dari pusat Kota 

Pringsewu ke arah selatan saat ini). Saat ini suku jawa menjadi mayoritas 

penduduk Pringsewu. Keadaan ini terjadi karena program kolonialisasi oleh 

pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu penduduk dari tanah jawa 

berbondong-bondong dipindahkan ke daerah ini. Kemudian masyarakat 

pendatang dari jawa membuka areal permukiman baru di daerah margakaya. 

Sejarah kebaradaan Pringsewu tidak terlepas dari bambu. Masyarakat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
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membabat hutan bambu yang sangat lebat. Karena begitu banyaknya pohon 

bambu di hutan yang  mereka babat, maka masyarakat memberi nama daerah 

itu menjadi Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya Bambu 

Seribu. (www.pringsewukab.go.id). Seiring dengan perkembangan wilayah 

sebagai sentra pertanian dan perdagangan, keberadaan tanaman bambu 

semakin berkurang. Namun demikian, ikon kota bambu pada Kabupaten 

Pringsewu masih cukup melekat di masyarakat hingga saat ini.  

 

Gambar 1.1 Masyarakat pendatang dari tanah jawa 

Sumber: www.pringsewukab.go.id 

 

Kabupaten Pringsewu memiliki visi dan misi daerah yang kemudian akan 

diwujudkan sebagai bentuk dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi 

yang ingin dicapai kabupaten Pringsewu terdapat pada misi kedua yaitu 

Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui 

pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. 

(www.pringsewukab.go.id). Tujuan dari misi ini di perjelas pada poin ke 4 

yaitu mengembangakan pariwisata, budaya, kepemudaan, dan olahraga. 

http://www.pringsewukab.go.id/sejarah-kabupaten-pringsewu/
http://www.pringsewukab.go.id/visidanmisi-kabupaten-pringsewu/
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Dimana sasaran dari poin ke 4 ini diantaranya: meningkatkan daya saing 

pariwisata, meningkatkan pelestarian dan seni budaya, serta meningkatkan 

prestasi kepemudaan dan olahraga. 

 

Misi kabupaten Pringsewu tentang upaya untuk mengembangkan pariwisata 

dan kebudayaan secara jelas diungkapkan oleh Bupati Pringsewu Bapak 

Sujadi Sadat saat akan membuka acara Festival Bambu Nusantara. Beliau 

mengatakan “Pringsewu berarti seribu bambu, sebuah kota yang dimaknai 

bahwa masyarakat Pringsewu pada masa terdahulu sudah sangat melekat 

dengan bambu sebagai penunjang keseharian. Hal ini juga sesuai dengan misi 

Kemenpar dalam mengapresiasi para seniman bambu, dan menjadikan bambu 

sebagai daya tarik wisata nasional”. Kemudian dari pihak Kemenpar yang 

diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, 

Esthy Reko Astuiti mengungkapkan “Mari kita bersama-sama mendorong 

dan membantu Pak Sujadi bersama jajaran untuk menjadikan Pringsewu 

menjadi salah satu destinasi pariwisata berdasarkan potensi bambu”, 

(www.jejamo.com). 
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Gambar 1.2 Festival Bambu Nusantara yang diadakan di Pringsewu 

Sumber:clarasmate.blogspot.co.id 
 

Potensi daerah Pringsewu sebagai Kota Bambu sangatlah besar. 

Pengembangan komoditas bambu akan menumbuhkan usaha-usaha yang 

berskala kecil, menengah dan besar. Pengusaha besar dapat memproduksi 

bahan bangunan dan furnitur, juga pulp dan kertas. Sedangkan pengusaha 

skala menengah dan kecil dapat memproduksi peralatan rumah tangga dan 

hiasan-hiasan kecil, atau bambu shoot yaitu jenis makanan bergizi yang dapat 

mendukung ketahanan pangan nasional, sesuai dengan kapasitas modal 

mereka.  

 

Bambu menjadi hal penting di kabupaten Pringsewu dimana sebagian 

wilayahnya menjadi pusat dari keberadaan tanaman bambu. Keberadaan pusat 

bambu di Pringsewu ini dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan 

dan Pariwisata kabupaten Pringsewu  untuk menyelenggarakan Seminar 

Nasional Pemanfaatan Bambu. Uniknya, seminar ini diadakan di tengah hutan 

bambu di Pekon Margakaya. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan 
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Pariwisata kabupaten Pringsewu, Heri Iswahyudi mengatakan “Kita harus 

menjadikan Pringsewu sebagai kabupaten dengan ikon bambu. Kita akan 

tambah varietasnya sehingga nanti bisa menjadi laboratorium bambu” 

(www.jejamo.com).  

 

Gambar 1.3 Seminar nasional tentang bambu diadakan di Pekon Margakaya 

Kabupaten Pringsewu 

 
Sumber : www.jejamo.com 

 

Pengembangan komoditas bambu di kabupaten Pringsewu memiliki arti 

penting secara sosial, ekonomi, lingkungan, dan bahkan politik. Secara 

politis, komoditas bambu dapat bermakna sebagai ikon bagi keberadaan dan 

pembangunan Pringsewu. Pengembangan bambu selain sebagai penopang 

pendapatan daerah akan berguna pula sebagai ciri khas Pringsewu sebagai 

Kota Bambu. Branding Kota Bambu terhadap masyarakat luas dapat 

mempromosikan Kabupaten Pringsewu. Branding menjadi alat penting dalam 

strategi pemasaran. Bangunan persepsi merek yang kuat adalah yang 

terpenting bagi perusahaan-perusahaan yang sukses. Menurut Rooney (1995: 

http://www.jejamo.com/
http://www.jejamo.com/
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48-55), organisasi dapat menarik dan mempertahankan pelanggan dengan 

mempromosikan nilai, citra, prestise atau gaya hidup melalui upaya branding 

mereka. Sama seperti barang dan jasa yang bermerek, kota juga dipromosikan 

melalui strategi branding.   

 

Kota memiliki fitur dominan dan beragam yang dapat mencakup warisan 

mereka, budaya, seni atau sumber daya alam. Kota Bambu menjadi  sebutan 

khas  Pringsewu karena memiliki budaya, adat-istiadat dan kerajinan bambu 

yang akan menjadi keunggulan tersendiri. Menanamkan persepsi masyarakat 

untuk menjadikan Pringsewu sebagai Kota Bambu sangatlah penting. 

Branding saat ini secara luas diakui sebagai alat ampuh bagi perusahaan 

untuk menggunakan  keuntungan mereka dalam mencapai kekuatan 

kompetitif di pasar, karena menghasilkan nilai baik bagi produsen dan 

konsumen, (Keller, 2003: 1-22).   

 

Branding Kota Bambu selain sebagai ciri khas daerah, dapat menjadi merek 

yang memiliki nilai tersendiri di dalam persepsi masyarakat luas. Dengan 

begitu kita sebagai masyarakat harus berusaha mengeksplorasi apa yang 

menjadi potensi daerah. Karena Pringsewu dikenal dengan kota Bambu  maka 

hal – hal yang berkaitan dengan bambu harus dikembangkan. Pemerintah , 

swasta dan masyarakat harus  turut andil dalam proses branding kabupaten 

Pringsewu sebagai Kota Bambu. Kemudian dapat menanamkan persepsi 

dibenak masyarakat Pringsewu, sehingga ketika mereka mendengar 

Pringsewu maka mereka langsung menyebutnya sebagai Kota Bambu. Keller 

(1993:3) menerangkan bahwa pada dasarnya,  nama baik  atau reputasi ada 
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dibenak konsumen dalam hal pengetahuan merek dapat dilihat sebagai 

jaringan asosiasi di benak konsumen. 

 

Namun pada kenyataanya proses branding Pringsewu sebagai Kota Bambu 

masih belum maksimal. Persepsi masyarakat Pringsewu terhadap kabupaten 

Pringsewu sebagai Kota Bambu belum sepenuhnya terbangun. Masih ada 

banyak hal yang perlu dilakukan agar masyarakat Pringsewu sendiri 

mengenal bahwa Pringsewu memang bisa disebut sebagai Kota Bambu. 

Disdikbudpar Kabupaten Pringsewu, Heri Iswahyudi menyatakan “Berbagai 

program yang berkenaan dengan pelestarian bambu harus terus digalakan. 

Kami memberi pembekalan tentang pelestarian bambu serta pelatihan bambu 

serta kreasi-kreasi yang berhubungan dengan bambu, (www.jejamo.com). 

Zenker dan Braun (2010:3), mengemukakan bahwa fokus pada branding dan 

membangun persepsi sebagai jaringan asosiasi di pikiran konsumen 

didasarkan pada ekspresi visual, verbal, dan perilaku dari suatu tempat, yang 

diwujudkan melalui tujuan, komunikasi, nilai-nilai, perilaku, dan budaya 

umum suatu tempati, pemangku kepentingan dan desain tempat secara 

keseluruhan.  

 

Pengetahuan dan persepsi masyarakat Pringsewu tentang branding 

kabupatennya sendiri masih terbatas. Bahkan sebutan yang cukup familiar 

bahwa Pringsewu adalah Kota Bambu pun masyarakat belum memahami 

makna sesungguhnya. Zenker (2011: 40-52) menunjukkan persepsi merek 

dapat sangat  berbeda  antara kelompok sasaran karena berbagai tingkat 

pengetahuan yang dimiliki oleh khalayak sasaran dan tuntutan yang berbeda 

http://www.jejamo.com/
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untuk tempat. Perbedaan persepsi timbul biasanya setelah konsumen atau 

pengunjung yang datang merasakan atau melihat suatu keadaan yang berbeda 

pula. Saat ini bambu di Pringsewu bukan lagi komoditi yang banyak ditemui 

dimana-mana karena daerah Pringsewu sudah crowded. Maklum saja 

kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten terpadat di Provinsi Lampung. 

Ironisnya ada pengerajin bambu di Pringsewu memperoleh bambu di luar 

daerah Pringsewu karena kelangkaan.  

 

Menurut Suyanto sebagai pengrajin bambu di wilayah kecamatan Gadingrejo 

kabupaten Pringsewu mengatakan, “Kekhasan Pringsewu sebagai daerah 

penghasil bambu kian meredup, Sebelum menjadi pengrajin bambu, saya 

lebih banyak menghabiskan waktu sebagai tukang kayu dengan membuat 

mebel atau ukiran. Namun, karena majunya teknologi dan mesin-mesin, 

sekarang ini mebel dan ukiran lebih cepat dibuat dan dijual dengan harga 

murah, (travel.kompas.com). Selain itu Suyanto juga menjelaskan alasan 

membuat kerajinan bambu membutuhkan ketelitian namun ada hal lainnya, 

yaitu mengenai umur bambu menentukan hasilnya, kalau terlalu tua, bambu 

susah dibentuk, sedangkan kalau terlalu muda menjadi terlalu lentur dan 

mudah sobek karena kadar airnya terlalu tinggi.  

 

 

 

 

 

 

http://travel.kompas.com/
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Gambar 1.4 Kerajianan bambu di Pringsewu 

 
Sumber : ayobisaa.blogspot.co.id 

 

Selain itu persepsi masyarakat Pringsewu tentang kabupaten Pringsewu 

sebagai Kota Bambu yang belum optimal disebabkan karena kurangnya 

promosi kerajinan bambu yang dimilki kabupaten Pringsewu. Sehingga 

banyak masyarakat beranggapan bahwa Pringsewu tidak memiliki kerajinan 

khas daerahnya. Padahal semestinya promosi dapat dilakukan agar 

masyarakat Pringsewu mengetahui kalau daerahnya memiliki kerajinan 

bambu sendiri yang khas. Kekuranagan bahan baku dan mahalnya biaya 

promosi salah satu penyebab persepsi masyarakat mengenai Pringsewu 

sebagai Kota Bambu masih diragukan. Hal ini ungkapkan kembali oleh 

Suyanto sebagai pengrajin bambu di wilayah Gadingrejo, ia mengatakan, 

”Kalau promosi besar-besaran, kami takut tidak bisa memenuhi target dari 

pelanggan. Saat ini, yang penting kualitas terjaga dan pelanggan puas. Kami 

tidak menebang bambu pada awal musim kemarau. Kami khawatir bambu 



10 
 

yang kami tebang itu akan merusak rebung yang baru tumbuh. 

Bagaimanapun, kelestarian bambu tetap harus dijaga”, (travel.kompas.com). 

 

 “Faktor lain yang mebuat persepsi masyarakat tentang Kota Bambu masih 

diragukan adalah karena kelangkaan produksi kerajianan bambu. Yang 

disebabkan berkurangnya bahan baku bambu diantaranya semakin banyaknya 

lahan bambu yang diubah menjadi pemukiman dan semakin sedikit warga 

yang membudidayakan bambu. Selain itu permintaan bambu saat ini bukan 

hanya untuk kerajinan melainkan untuk penopang pembuatan konstruksi 

bangunan walet, bangunan bertingkat yang semakin banyak di Pringsewu,” 

ungkap Ansori salah satu pengrajin bambu di Desa Tulungagung Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, (www.cendananews.com). 

 

Kabupaten Pringsewu layak atau tidak disebut sebagai Kota Bambu, 

tergantung dengan upaya branding serta membangun persepsi yang dilakukan 

pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian sejauh mana persepsi 

masyarakat Pringsewu terhadap Pringsewu sebagai Kota Bambu akan 

diketahui melalui penelitian ini. Maka rumusan masalah branding kabupaten 

Pringsewu, pemetaan persepsi masyarakat Pringsewu terhadap kabupaten 

Pringsewu sebagai Kota Bambu akan diteliti dan dijelaskan pada penelitian 

ini. Agar dapat diketahui gambaran persepi yang dimiliki masyarakat 

Pringsewu terhadap julukan kabupaten Pringsewu sebagai Kota Bambu. 

 

 

 

http://www.cendananews.com/
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimanakah pemetaan persepsi masyarakat Pringsewu tentang branding 

Kabupaten Pringsewu sebagai Kota Bambu? 

2. Apakah Kabupaten Pringsewu memang layak disebut sebagai Kota 

Bambu? 

3. Apakah ada potensi lain untuk branding kabupaten Pringsewu selain 

sebagai kota bambu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah  diatas maka tujuan penelitiannya adalah: 

1. Melakukan pemetaan persepsi masyarakat Pringsewu tentang branding 

Pringsewu sebagai Kota Bambu. 

2. Mengetahui kelayakan Kabupaten Pringsewu sebagai Kota Bambu. 

3. Mengetahui potensi lain kabupaten Pringsewu selain sebagai kota bambu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan persepsi 

masyarakat Pringsewu terhadap kabupaten Pringsewu sebagai Kota 

Bambu. 

2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi 

pengembangan branding Kota Bambu sehingga persepsi masyarakat 
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Pringsewu terbangun bahwa Pringsewu memang layak disebut Kota 

Bambu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Branding 

Suatu strategi pemasaran pada sebuah produk biasanya produsen akan 

menentukan sebuah merek atau brand pada produknya. Merek yang 

digunakan harus menambah nilai pada produk yang diciptakan. Kemudian 

untuk mengenalkan brand kepada massyarakat luas produsen harus 

melakukan branding.  Branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang 

dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan 

membesarkan brand (Maulana, 2015:12). Branding adalah bukan hanya 

tentang memenangkan hati target pasar anda supaya memilih brand anda, tapi 

lebih penting lagi supaya pelanggan bisa melihat anda sebagai satu-satunya 

yang terbaik yang mampu memberikan solusi untuk mereka (Kotler, 

2007:30). Branding sering digunakan dalam bahasan ekonomi dan 

menejemen pemasaran. Masyarakat sering mendengar kata brand dan 

branding, namun mereka belum memahami maknanya. Kata brand dan 

branding menurut anggapan mereka identik dengan merek suatu produk.  

Mereka menganggap bahwa kata brand dan branding memiliki makna atau 

arti yang sama. Padahal keduanya memiliki arti dan makna yang sangat 

berbeda. Tentu saja, terdapat perbedaan dari brand dan branding yang perlu 

untuk diketahui juga dipahami agar keduanya dapat memberikan manfaat 
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yang sangat besar bagi perkembangan produk dan berimbas pada kepercayaan 

konsumen ketika mendengar brand yang disajikan dari berbagai usaha dalam 

branding. Brand (merek) memiliki makna sebagai suatu istilah, tanda, atau 

gabungan semua yang dapat mengidentifikasi barang atau jasa dari penjual 

atau sekelompok penjual, dan dapat membedakan barang – barang yang akan 

dijual, Kotler dan Armstrong, (2001:360). Branding berkaitan dengan 

kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka 

proses membangun dan membesarkan brand.  

 

Branding dilakukan bukan hanya untuk menarik perhatian target pasar tetapi 

juga untuk dapat memenangkan hati para konsumen (Kotler: 2007:30). 

Branding yang dilakukan bertujuan agar target pasar dapat memilih brand 

yang yang kita miliki. Branding berfungsi agar pasar dapat menilai dan 

melihat bahwa brand yang kita miliki adalah brand yang memilki ciri khas 

atau karakter dari produk lainnya. Branding menjadi kegiatan yang mendasar 

dari kegiatan pemasaran yang harus dimengerti dan dipahami. Branding akan 

di asosiasikan dalam level organisasi dan produk-produk dari organisasi itu 

biasanya dibuat secara terstruktur dan akan diasosiakan dengan nama merek 

yang spesifik. Asosiasi antara makna dengan merek biasanya berasal dari 

kegiatan promosi, iklan, kegiatan komunikasi dengan media dan lain-lain. 

Untuk sukses dalam strategi branding kita perlu memahami kebutuhan serta 

keinginan dari pelanggan serta prospek atau calon pelanggan kita. Merek dan 

brand kita seharusnya berada didalam hati dan pikiran setiap pelanggan. 
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Pengertian branding menurut Landa (2006: 4) telah berkembang dari sekedar 

merk atau nama dagang dari produk, jasa atau perusahaan yang berkaitan 

dengan hal kasat mata dari merek seperti nama dagang, logo, atau ciri visual 

lainnya, kini juga berarti citra, kredibilitas, karekter, kesan, persepsi, dan 

anggapan di benak konsumen. Fungsi dari branding adalah sebagai berikut: 

1. Pembeda 

Suatu produk atau barang akan mempunyai perbedaan dengan pesaingnya 

jika memiliki brand yang kuat, sehingga sebuah brand bisa dengan mudah 

dibedakan dari brand merk lain. 

2. Promosi dan daya tarik 

Produk yang mempunyai brand akan lebih mudah untuk dipromosikan dan 

menjadi daya tarik konsumen. Promosi sebuah brand akan membuat 

mudah mempromosikan produk dengan menampilkan logo brand tersebut. 

3. Pembangunan Citra, Pemberi Keyakinan, Jaminan Kualitas, Dan Prestise 

Fungsi brand adalah membentuk citra dengan memberi alat pengenalan 

pertama kepada konsumen.Keyakinan, kualitas dan prestise sebuah produk 

akan melekat dalam sebuah brand berdasarkan pengalaman dan informasi 

dari produk tersebut. 

4. Pengendali pasar 

Pasar bisa dengan mudah dikendalikan oleh suatu brand yang kuat. Barang 

tersebut akan menjadi peringatan bagi para pesaingnya untuk mengambil 

setiap langkah yang diambilnya, selain itu masyarakat akan mudah diberi 

informasi tambahan dengan adanya brand yang di ingat olehnya. 
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Menurut Neumeier (2003: 41) Tujuan membangun brand yaitu: 

1. Membentu Persepsi 

2. Membangun Kepercayaan 

3. Membangun cinta (kepada brand) 

 

Unsur yang paling penting dari suatu brand adalah nama dagang atau merek. 

Tetapi brand tidak cukup bila hanya dengan logo atau simbol visual yang 

secara konsistem dan sistematis diterapkan pada berbagai media pendukung 

komunikasi promosi suatu brand. Untuk itu unsur-unsur branding adalah 

sebagai berikut: 

1. Nama Merek 

2. Logo: logo, logotype, monogram, bendera 

3. Penampilan visual: desain kemasan, desain produk, desain seragam, desain 

bangunan, desain kendaraan 

4. Juru Bicara: pesohor, tokoh pendiri, tokoh dalam perusahaan, tokoh 

pencipta, maskot 

5. Kata-kata: akronim, slogan, tag line, jingle 

6. Suara: lagu, icon bunyi/nada, lagu tematik 

 

Jenis-jenis branding adalah sebagai berikut: 

1. Product Branding 

Produk branding atau branding produk yaitu suatu yang umum dalam 

branding. Merek atau produk yang sukses adalah produk yang bisa 

mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya diantara produk 

pesaing. 

2. Personal Branding 

Personal branding merupakan sistem pemasaran yang paling terkenal 

pada kalangan publik figur seperti selebriti, politisi, musisi, pengusaha dan 
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lain sebagainya, sehingga mereka mempunyai pandangan sendiri di mata 

masyarakat. 

3. Geographic Branding 

Geographic branding atau regional branding yaitu branding dengan 

tujuan untuk memunculkan gambaran dari produk/jasa saat nama lokasi 

tersebut disebutkan oleh orang lain. 

4. Cultural Branding 

Cultural branding merupakan branding yang memunculkan reputasi 

tentang lingkungan dan orang dari lokasi tertentu atau kebangsaan. Seperti 

pada objek 

5. Corporate Branding 

Corporate branding sangat penting dalam mengembangkan reputasi 

sebuah perusahaan di pasar, yang berkaitan dengan semua aspek 

perusahaan tersebut dari produk/jasa yang ditawarkan sampai kontribusi 

karyawan mereka terhadap masyarkat. 

 

2.1.1 City Branding 

Menurut Merrilees dan Herington (2009:362), City Branding adalah 

tentang tata cara berkomunikasi yang tepat untuk membangun merek kota, 

daerah, masyarakat yang tinggal di dalamnya berdasarkan pasar entitas 

mereka. City branding adalah bagian dari merek tempat yang berlaku 

untuk kota tunggal atau wilayah keseluruhan dari sebuah Negara. City 

branding dimaksudkan untuk menarik wisatawan, maka city branding 

dapat diasumsikan menjadi bagian dari destination branding. Destination 
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branding berlaku untuk pasar pariwisata, dan tujuan utamanya adalah 

untuk menarik pengunjung ke tujuan tertentu. Oleh karena itu, city 

branding dapat dianggap baik sebagai tempat untuk menujukkan identitas 

dan ciri tertentu bagi wilayah perkotaan.  

 

Anholt (2008:1-6) menegaskan bahwa city branding adalah upaya 

pemerintah untuk menciptakan identitas tempat, wilayah, kemudian 

mempromosikannya kepada publik, baik publik internal maupun publik 

eksternal. Kavaratzis (2004: 70) menjelaskan bahwa city branding dipahami 

sebagai sarana untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam rangka untuk 

meningkatkan investasi dari pariwisata, dan juga sebagai pencapaian 

pembangunan masyarakat. Memperkuat identitas lokal dan identitas warga 

dengan kota mereka dan mengaktifkan semua kalangan sosial demi 

menghindari pengucilan dan kerusuhan sosial. City branding umumnya 

memfokuskan pada pengelolaan citra, tepatnya apa dan bagaimana citra itu 

akan dibentuk serta aspek komunikasi yang dilakukan dalam proses 

pengelolaan citra (Kavaratzis, 2008:8). Kavaratzis, (2004: 66) menjelaskan 

bahwa dalam upaya city branding dan pemasaran kota, citra dari kota yang 

bersangkutanlah Dalam hal ini, kota dan perusahaan sama-sama ingin 

menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan dan kelompok 

pelanggan. Mereka berdua memiliki akar multidisiplin, dan kompleksitas 

yang tinggi. keduanya harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial, 

sekaligus merencanakan pembangunan jangka panjang. Hankinson 

(2007:240) mengklaim bahwa city branding juga berkaitan erat dengan 

faktor kepemimpinan kepala daerah, budaya organisasi yang berorientasi 
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pada merek, koordinasi departemen yang berbeda, akan mempengaruhi 

citra merek yang dipromosikan. 

 

Kegiatan komunikasi yang terus-menerus dan konsisten, merupakan hal 

utama yang harus dilakukan pemerintah kota untuk menjalin hubungan 

saling menguntungkan dengan stakeholder yang terkait melalui kemitraan 

yang kuat. Banyak keuntungan yang akan diperoleh jika suatu daerah 

melakukan city branding. Pertama, daerah tersebut dikenal luas (high 

awareness), disertai dengan persepsi yang baik. Kedua, kota tersebut 

dianggap sesuai untuk tujuan-tujuan khusus (specific purposes). Ketiga, 

kota tersebut dianggap tepat untuk tempat investasi, tujuan wisata, tujuan 

tempat tinggal, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan (events).  

 

Awalnya city branding difokuskan untuk menarik orang luar atau 

pengunjung, baru-baru ini perhatian city branding lebih diarahkan untuk 

penduduk lokal yang tinggal di sebuah kota beserta potensi yang 

dimilikinya potensi. Hal ini menjadi sangat penting, karena untuk 

mempertahankan penduduk lokal, dan meningkatkan persaingan bisnis di 

kota, sehingga akan tercipta sebuah lingkungan yang kompetitif. 

Membentuk identitas kota sebagai kota yang memiliki citra branding yang 

baik tidaklah mudah. Banyak persoalan yang perlu diselesaiakan, karena 

banyak hal yang perlu dikaji. Hal – hal itu diantara banyaknya 

keanekaragaman yang kita miliki seperti budaya, kegiatan yang dilakukan 

dan komunikasi yang terjalin. Saat ini masih banyak konsep city branding 
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kota-kota di Indonesia terindikasi masih parsial dengan sekedar 

penggunaan logo atau slogan, untuk itu perlu ditingkatkan 

penerapannya. Diperlukan suatu perencanaan pembentukan citra yang 

lebih mendalam untuk mewujudkan city branding yang optimal.  

 

Secara umum terdapat tiga karakteristik dalam tahap city branding yang 

sedang berkembang, yaitu substansi citra, konsumen citra dan bagaimana 

citra dapat dikonsumsi. Tiga karakteristik ini perlu diakomodasi oleh 

perencanaan citra kota yang kuat. City Branding merupakan identitas dari 

suatu wilayah yang memberikan kesan dan pesan tertentu terhadap seorang 

konsumen (wisatawan). Kesan dan pesan yang ditimbulkan pun berbeda-

beda tergantung produk yang ditawarkan. Kesan dan peasan yang 

ditimbulkan seharusnya bersifat positif. Kesan dan pesan yang bersifat 

positif akan terus diingat oleh konsumen atau pengunjung. Pesan dan 

kesan akan dapat dirasakan dengan pengalaman yang konsumen tekah 

rasakan. 

 

Merek juga berfungsi sebagai pembeda antar produk, Anholt dalam 

Molainen dan Rainisto (2009:7) mendefinisikan city branding sebagai 

manajemen citra suatu destinasi melalui inovasi strategis serta koordinasi 

ekonomi, komersial, sosial, kultural, dan peraturan pemerintah. City 

branding berkembang menjadi berbagai pendekatan.  
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Terdapat beberapa pembahasan mengenai city branding dari berbagai 

bidang keilmuan. Anholt (2006:18) juga menegaskan bahwa city branding 

adalah upaya pemerintah untuk menciptakan identitas tempat, wilayah, 

kemudian mempromosikannya kepada publik, baik publik internal maupun 

publik eksternal.  

 

Menurut Sugiarsono (2009:130) dalam membuat sebuah city branding, 

terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya: 

1. Attributes: 

City branding harus bisa menggambarkan karakter yang dimiliki oleh 

sebuah kota. City branding yang dibuat harus sesuai dengan karakter, 

serta potensi yang dimiliki oleh kota, sehingga city branding yang 

dibuat dapat mewakili potensi dari kota itu sendiri. 

2. Message: 

Tugas dari sebuah City branding adalah menyampaikan pesan berupa 

citra yang dimiliki oleh sebuah kota, pesan disini haruslah mudah 

diingat oleh penerima pesan branding itu sendiri. Kesan pintar dan 

menyenangkan dalam sebuah city branding juga harus ada sehingga 

dapat lebih memudahkan lagi penerima pesan untuk mengingatnya. 

3. Differentiation: 

Keunikan menjadi unsur yang sangat penting dalam pembuatan sebuah 

city branding Karena hal tersebut juga menjadi pembeda dengan city 

branding yang telah ada sebelumnya. 
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4. Ambassadorship 

Hal yang penting dari suatu city branding adalah menarik orang untuk 

hadir dan tinggal di sebuah kota. 

 

Menurut Kavaratzis (2004: 67-69) citra kota dikomunikasikan melalui 3 

jenis komunikasi yang berbeda, yaitu:  

1. Primary Communication, yang berhubungan dengan efek komunikatif 

dari semua “kegiatan” kota tersebut. Komunikasi ini dibagi menjadi 4 

kategori intervensi, yakni landscape strategies, infrastructure projects, 

organisational and administrative structure, dan the city’s behavior.  

2. Secondary Communication, adalah komunikasi yang bersifat formal dan 

terencana yang biasanya dilakukan melalui praktik pemasaran seperti 

indoor and outdoor advertising, public relations, desain grafik, 

penggunaan logo, dsb.  

3.Tertiary Communication, berhubungan dengan word of mouth, diperkuat 

oleh komunikasi yang dilakukan media dan kompetitor, jadi tertiary 

communication ini tidak dapat dikontrol oleh pengupaya city branding 

dan pemasaran kota.  

Alasan yang paling umum dari penerapan brand strategy dalam 

komunikasi citra kota adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota 

atau daerah tersebut. Hal ini karena, suatu merek kota yang kuat dapat:  

1. Mengubah persepi kota yang mungkin memiliki citra buruk di antara 

para konstituen internal dan eksternalnya.  
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2. Membentuk suatu visi yang umum bagi masa depan warga kota dan 

mereka yang berpotensi menjadi warga kota tersebut di masa depan.  

3. Menyediakan suatu representasi yang konsisten mengenai kota tersebut.  

4. Meningkatkan tingkat kesadaran dan posisi kota tersebut di tingkat 

lokal, regional dan global.  

5. Menghilangkan stereotip buruk yang diasosiasikan dengan kota tersebut 

dan menggantinya dengan asosiasi yang lebih menarik (Prophet, 2006: 

4).  

 

Mengukur Kekuatan City Branding dalam menghadapi globalisasi menurut 

Raubo  (2010:15), bahwa setiap kota bersaing dengan banyak orang lain 

untuk menarik konsumen, wisatawan, rasa hormat, perhatian, investasi dan 

bisnis. Branding coba memberikan identitas sebuah kota identitas yang 

berbeda, sehingga kota tersebut dapat dibedakan dengan kota-kota yang 

lain.  Merek yang kuat berarti yang dibedakan dari pesaing untuk investasi, 

bisnis, pengunjung dan penduduk. Sebuah city branding yang kuat 

pertama-tama harus meningkatkan kesadaran public mengenai keberadaan 

tempat itu. Kedua, membuat pelanggan potensial kota, menganggap 

kualitas sebagai lebih baik bahwa para pesaingnya. Untuk itu diperlukan 

suatu standarisasi tertentu untuk mengukur kekuatan city branding yang 

telah teraplikasi pada sebuah kota. Ada beberapa cara untuk mengevaluasi 

dan menguji kekuatan merek yang disandang oleh sebuah kota, diantaranya 

adalah:  
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1. Mengukur kesadaran masyarakat tentang keberadaan kota dan 

pengetahuan tentangnya, kemudian menanyakan berapa banyak orang 

yang tahu tentang kota tersebut.   

2. Faktor “tempat” yang berkaitan dengan persepsi mengenai aspek fisik, 

seperti keindahan kota dan iklimnya. 

3. Pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh kota tersebut, kesempatan 

untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di 

dalamnya, termasuk kemungkinan mencari pekerjaan, melakukan bisnis 

dan perdagangan.  

4. Berhubungan dengan wisatawan, warga, dan investor untuk mengukur 

daya tarik kota sebagai tempat untuk mengunjungi dan tempat tinggal.   

Mengedepankan keramahan penduduk, kemungkinan untuk menemukan 

sebuah komunitas dan perkumpulan di mana orang dapat dengan mudah 

menyesuaikan diri dan mendapatkan perasaan aman 

 

2.1.2 City Image (Citra Kota)  

City Image merupakan citra suatu kota yang terbentuk di benak 

masyarakat karena adanya ciri khas dari kota tersebut. Citra kota juga 

dapat diartikan sebagai Brand Image. Penelitian Lynch (1960:1-2), dalam 

bukunya The Image of The City, tentang bentuk-bentuk dari kota yang 

menyatakan bahwa kota dibentuk oleh lima tipe elemen dasar pokok. 

Kelima tipe elemen dasar-pokok inilah yang oleh digunakan untuk 

membangun gambaran mental terhadap sebuah kota.  
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Kelima elemen dasar tersebut yaitu: 

1. Tetenger (Landmark), yang merupakan titik referensi seperti elemen 

simpul tetapi tidak masuk kedalamnya karena bisa dilihat dari luar 

letaknya. Tetenger adalah elemen eksternal yang merupakan bentuk 

visual yang menonjol dari kota misalnya gunung, bukit, gedung tinggi, 

menara, tanah tinggi, tempat ibadah, pohon tinggi dan lain-lain. 

Beberapa tetenger letaknya dekat sedangkan yang lain jauh sampai 

diluar kota. Tetenger adalah elemen penting dari bentuk kota karena 

membantu orang untuk mengenali suatu daerah. 

2. Jalur (Path), yang merupakan elemen paling penting dalam citra kota. 

Kevin Lynch menemukan dalam risetnya bahwa jika identitas elemen 

ini tidak jelas, maka kebanyakan orang meragukan citra kotanya secara 

keseluruhan. Jalur merupakan alur pergerakan yang secara umum 

digunakan oleh manusia seperti jalan, gang-gang utama, jalan transit, 

lintasan kereta api, saluran dan sebagainya. Jalur mempunyai identitas 

yang lebih baik jika memiliki tujuan yang besar (misalnya ke stasiun, 

tugu, alun-alun) serta ada penampakan yang kuat (misalnya pohon) atau 

ada belokan yang jelas. 

3. Kawasan (District), yang merupakan kawasan-kawasan kota dalam 

skala dua dimensi. Sebuah kawasan memiliki ciri khas mirip (bentuk, 

pola dan wujudnya) dan khas pula dalam batasnya, dimana orang 

merasa harus mengakhiri atau memulainya. Kawasan dalam kota dapat 

dilihat sebagai referensi interior maupun eksterior. Kawasan menpunyai 
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identitas yang lebih baik jika batasnya dibentuk dengan jelas berdiri 

sendiri atau dikaitkan dengan yang lain. 

4. Simpul (Nodes), yang merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis 

dimana arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah arah 

atau aktivitasnya misalnya persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan 

terbang, dan jembatan. Kota secara keseluruhan dalam skala makro 

misalnya pasar, taman, square dan lain sebagainya. Simpul adalah suatu 

tempat dimana orang mempunyai perasaan masuk dan keluar dalam 

tempat yang sama. 

5. Batas atau tepian (Edge), yang merupakan elemen linier yang tidak 

dipakai atau dilihat sebagai jalur. Batas berada diantara dua kawasan 

tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linier misalnya pantai, tembok, 

batasan antara lintasan kereta api, topografi dan lain-lain. Batas lebih 

bersifat sebagai referensi daripada misalnya elemen sumbu yang 

bersifat koordinasi (linkage). Batas merupakan penghalang walaupun 

kadang-kadang ada tempat untuk masuk. Batas merupakan pengakhiran 

dari sebuah kawasan atau batasan sebuah kawasan dengan yang lainnya. 

Demikian pula fungsi batasnya harus jelas membagi atau menyatukan. 

 

Sebuah citra lingkungan kota menurut Lynch (1982:46) memiliki 

komponen yang meliputi: 

1. Identitas, suatu objek harus dapat dibedakan dengan objek-objek lain 

sehingga dikenal sebagai sesuatu yang berbeda atau mandiri. 
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2. Struktur, citra harus meliputi hubungan spasial atau hubungan pola 

citra objek dengan pengamat dan dengan objek-objek lainnya.  

3. Makna, yaitu suatu objek harus mempunyai arti tertentu bagi pengamat 

baik secara kegunaan maupun emosi yang ditimbulkan. 

 

Sementara itu menurut Rhind dan Hudson, (1980:18) secara harafiah citra 

kota dapat diartikan sebagai kumpulan dari interaksi sensorik langsung 

seperti diimplementasikan melalui sistem nilai pengamat dan 

diakomodasikan kedalam penyimpanan memori dimana input dari sumber 

tak langsung sama pentingnya. citra sangat tergantung pada persepsi atau 

cara pandang orang masing-masing. Citra juga berkaitan dengan hal-hal 

fisik. Citra kota sendiri dapat diartikan sebagai gambaran mental dari 

sebuah kota sesuai dengan rata-rata pandangan masyarakatnya (Zahnd, 

1999:157). 

 

2.2 Studi Etnografi.  

Creswell mengemukakan tiga teknik penelitian studi etnografi yang dapat 

digunakan yaitu: observasi partisipan, wawancara, dan telaah dokumen 

(Kuswarno, 2008: 48). Pada penelitian etnografi komunikasi ini penulis 

sebagai etnografer tidak melulu mengambil perspektif outsider, tetapi 

gabungan antara insider dan outsider. Peneliti bisa menjangkau kedalaman 

dan mengkaji keterkaitan makna secara lembut dengan mengkombinasikan 

observasi dan pengetahuan sendiri dalam caracara yang tidak mungkin 

dicapai melalui perspektif outsider (Kuswarno, 2008: 50). Branding tidak 
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bisa lepas dari pemahaman tentang target audience dari brand tersebut. Juga 

mendapatkan umpan balik sejauh apa konsumen atau target audience sudah 

menjiwai pemahaman brand. Pemahaman konsumen jangan dilakukan 

setengah-setengah. Ethnography pemasaran adalah sebuah pendekatan riset 

kontemporer yang membantu memperoleh consumer insights secara lebih 

nyata dan mendalam. 

 

Banyak contoh lahirnya ide produk baru dan ide komunikasi iklan yang 

berhasil, karena kekuatan consumer insights yang insightful. Contohnya yaitu 

pengembangan produk dan komunikasi iklan iPod dan produk-produk Apple 

lainnya. Seorang ethnographer melalui studi etnografi bertugas membantu 

perusahaan membaca dinamika yang terjadi di dalam kehidupan konsumen 

yang berhubungan dengan brand. Melihat dari dekat pengalaman mereka 

berinteraksi dengan produk. Menyelami dan memahami secara mendalam 

bagaimana peranan produk dalam habitat asli konsumennya. 

 

2.3 Persepsi 

Menurut Slameto (2010:102) persepsi adalah proses yang menyangkut 

masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi 

manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. 

Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, 

peraba, perasa, dan pencium. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului 

oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakn suatu stimulus oleh 

individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Alat indera merupakan 
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penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Stimulus yang mengenai 

individu itu kemudian diorganisasikan sehingga individu menyadari tentang 

apa yang diinderakannya itu. Persepsi individu menyadari tentang keadaan 

lingkungan yang ada disekitarnya.  

 

Dalam persepsi stimulusnya sama, tetapi pengalaman berbeda. Kemampuan 

berfikir tidak sama adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu satu 

dengan yang lain tidak sama. Ini memberikan gambaran bahwa persepsi itu 

memang bersifat individu. Faktor yang berpengaruh pada persepsi ada dua 

yaitu stimulus dan lingkungan sebagai faktor eksternal dan individu sebagai 

faktor internal saling berinteraksi dalam individu mengadakan persepsi. 

Kemudian mengenai keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil 

persepsi ada dua sumber, yaitu yang berhubungan dengan segi kejasmanian 

dan yang berhubungan dengan segi psikologis. Persepsi sosial, bila objek 

persepsi terletak diluar orang yang mempersepsi maka objek persepsi dapat 

bermacam-macam, yaitu berwujud benda, situasi, serta manusia. Dalam 

individu mempersepsikan benda-benda mati bila dibandingkan dengan 

mempersepsikan manusia. Orang yang dipersepsi dapat menjadi teman 

namun sebaliknya juga dapat menjadi lawan. Ini berarti orang yang dipersepsi 

dapat memberiakan pengaruh terhadap orang yang mempersepsi. Persepsi 

sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui orang lain 

gambaran yang dipersepsi. Secara sederhana persepsi adalah reaksi yang 

timbul dari suatu rangsangan terhadap suatu objek, yang lebih jauh bereaksi 

pada keputusan.  
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Menurut Robbins (2003:97) yang mendeskripsikan bahwa persepsi 

merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera 

kemudian di analisa (diorganisir), diintepretasi dan kemudian dievaluasi, 

sehingga individu tersebut memperoleh makna. Ferrinadewi (2010:42) 

mendifinisikan persepsi secara etimologi berasal dari bahasa latin perception 

yang berarti menerima atau mengambil. Sedangkan Menurut Purwodarminto 

(1990: 759), persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau 

proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Dalam 

kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan 

seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang 

dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada 

dilingkungannya. 

 

Kotler (2002:198) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang 

digunakan oleh individu untuk memiliki, mengorganisasi, dan 

mengintepretasikan masukan-masukan informasi guna menciptakan 

gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi adalah suatu proses dengan yang 

mana berbagai stimulus dipilih, diorganisir dan diinterpretasi menjadi 

informasi yang bermakna.  

 

Persepsi berkaitan erat dalam proses informasi karena persepsi merupakan 

proses yang menjelaskan bagaimana konsumen mencapai dan memahami 

suatu informasi melalui indera. Dalam persepsi terdapat tiga unsur yang harus 

diperhatikan untuk dapat menunjang pemrosesan informasi yang sedang 
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berlangsung. Menurut Kotler dalam Ramadhan (2013:13), orang dapat 

memiliki persepsi berbeda atas objek yang sama karena ada tiga proses 

persepsi yaitu: 

1. Perhatian selektif  

Pada dasarnya orang akan terlibat banyak rangsangan harian. Sebagian 

besar rangsangan akan disaring, karena seseorang tidak mungkin dapat 

menanggapi rangsangan - rangsangan ini. Proses ini disebut perhatian 

selektif. Perhatian selektif membuat pemasar harus bekerja keras untuk 

menarik perhatian konsumen. Pesan-pesan mereka akan terbuang pada 

orang-orang yang berada dalam pasar produk tertentu. Bahkan orang-

orang yang berada dalam pasar mungkin tidak memperhatikan suatu pesan 

kecuali jika pesan itu menonjol dibandingkan rangsangan-rangsangan lain 

di sekitarnya. 

2. Distorsi Selektif  

Distorsi selektif adalah kecenderungan orang untuk mengubah informasi 

ke dalam pengertian pribadi dan menginterprestasikan informasi dengan 

cara yang akan mendukung pra-konsepsi mereka, bukannya yang 

menentang pra-konsepsi tersebut. Bahkan rangsangan yang telah 

mendapatkan perhatian konsumen, belum tentu berada di jalur yang 

diinginkan.  

3. Ingatan Selektif  

Orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari, tapi karena 

adanya ingatan selektif, orang akan cenderung mengingat hal-hal baik 

yang disebutkan tentang produk pesaing.  
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Stimuli pada setiap orang dalam melihat setiap objek bias berbeda – beda. 

Perbedaan itu melahirkan beragam persepsi pada konsumen. Setiap persepsi 

yang dimiliki seseorang bersifat sangat subjektif dan itu dianggap sebagai 

sesuatu yang wajar. Kondisi dan situasi dimana seseorang berada membentuk 

dan mempengaruhi pola piker seseorang tersebut. Kemudian dapat 

mempengaruhi penilaian dirinya dalam memilih suatu produk. Dalam buku 

perilaku dan manajemen organisasi, Ivancevich, (2006: 116) persepsi 

didefinisikan sebagai proses kognitif dimana seseorang individu memilih, 

mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. 

Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalkan lingkungan dan 

objek, orang dan peristiwa di dalamnya.  Persepsi, menurut Rakhmat 

(1998: 51), adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. 

 

Bimo Walgito (2002:87) mengemukakan bahwa persepsi seseorang 

merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang 

mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-

pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi 

stimulus. Individu dalam hubungannya dengan dunia luar selalu melakukan 

pengamatan untuk dapat mengartikan rangsangan yang diterima dan alat 

indera dipergunakan sebagai penghubungan antara individu dengan dunia 

luar.  
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Agar proses pengamatan itu terjadi, maka diperlukan objek yang diamati alat 

indera yang cukup baik dan perhatian merupakan langkah pertama sebagai 

suatu persiapan dalam mengadakan pengamatan. Persepsi dalam arti umum 

adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon 

bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. 

 

Dari definisi persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi 

merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan 

menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-

pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan 

keseluruhan gambaran yang berarti. 

 

2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Muchlas (2008: 119) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

persepsi, yaitu: 

1. Pelaku persepsi 

Penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan 

sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, diantaranya 

sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan 

pengharapan. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan 

merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada 

persepsi mereka. Contoh-contoh seperti seorang tukang rias akan lebih 

memperhatikan kesempurnaan riasan orang daripada seorang tukang 

masak, seorang yang disibukkan dengan masalah pribadi akan sulit 
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mencurahkan perhatian untuk orang lain, dll, menunjukkan bahwa kita 

dipengaruhi oleh kepentingan/minat kita. Sama halnya dengan 

ketertarikan kita untuk memperhatikan hal-hal baru, dan persepsi kita 

mengenai orang-orang tanpa memperdulikan ciri-ciri mereka yang 

sebenarnya. 

2. Target atau obyek persepsi 

Gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan 

membentuk cara kita memandangnya. Misalnya saja suatu gambar 

dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. 

Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-

sama pula. Contohnya adalah kecelakaan dua kali dalam arena ice 

skating dalam seminggu dapat membuat kita mempersepsikan ice 

skating sebagai olah raga yang berbahaya. Contoh lainnya adalah suku 

atau jenis kelamin yang sama, cenderung dipersepsikan memiliki 

karakteristik yang sama atau serupa. 

a. Situasi  

Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Misalnya saja, seorang 

wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlalu „terlihat‟ 

oleh laki-laki bila ia berada di mall, namun jika ia berada dipasar, 

kemungkinannya sangat besar bahwa para lelaki akan 

memandangnya Menurut Krech dan Crutcfield (1977:235) faktor-

faktor yang menentukan persepsi dibagi menjadi dua yaitu:  

b. Faktor Fungsional 
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Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, 

pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita 

sebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor fungsional yang 

menentukan persepsi adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan 

individu yang melakukan persepsi. Yang menentukan persepsi 

bukan bentuk atau jenis stimuli tetapi karakteristik orang yang 

memberikan respon pada stimuli tersebut. 

c. Faktor Struktural 

Faktor struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-mata 

dari sifat stimulus fisik terhadap efek-efek syaraf yang ditimbulkan 

pada sistem saraf individu. Faktor-faktor struktural yang 

menentukan persepsi yaitu bila kita ingin memahami suatu 

peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah tetapi 

memandangnya dalam hubungan keseluruhan. 

   

2.3.2 Proses Terjadinya Persepsi 

Menurut Bimo Walgito (2002:90), terjadinya persepsi melalui suatu 

proses, yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut:  

1. Suatu obyek atau sasaran menimbulkan stimulus, selanjutnya stimulus 

tersebut ditangkap oleh alat indera. Proses ini berlangsung secara 

alami dan berkaitan dengan segi fisik. Proses tersebut dinamakan 

proses kealaman. 

2. Stimulus suatu obyek yang diterima oleh alat indera, kemudian 

disalurkan ke otak melalui syaraf sensoris. Proses pentransferan 
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stimulus ke otak disebut proses psikologis, yaitu berfungsinya alat 

indera secara normal, dan  

3. Otak selanjutnya memproses stimulus hingga individu menyadari 

obyek yang diterima oleh alat inderanya. Proses ini juga disebut 

proses psikologis. Dalam hal ini terjadilah adanya proses persepsi 

yaitu suatu proses di mana individu mengetahui dan menyadari suatu 

obyek berdasarkan stimulus yang mengenai alat inderanya. 

 

2.3.3 Pengaruh Persepsi dalam Membuat Penilaian Tentang Individu Lain 

Dalam mempersepsikann individu lain  aplikasi yang paling relevan dalam 

perilaku organisasi adalah Teori Atribusi (Robbins & Judge 2009: 176). 

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini 

dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Sedangkan perilaku 

yang disebabkan secara eksternal disebabkan oleh akibat dari sebab-sebab 

luar, maksudnya individu tersebut dianggap terpaksa berperilaku demikian 

karena situasi, misalnya seseorang terlambat datang karena kecelakaan. 

Dalam teori atribusi terdapat tiga faktor penentu persepsi, (Robbins & 

Judge 2009, 176), yakni : 

1. Perbedaan atau kekhususan, menerangkan apakah seseorang 

memperlihatkan perilaku berbeda dalam situasi yang berbeda pula. 

2. Konsesus, apabila semua individu yeng menghadapi situasi serupa 

merespon dengan cara yang sama. 

3. Konsistensi, dalam tindakan-tindakan individu apakah individu 

tersebut selalu merespon dalam cara yang sama secara terus menerus. 
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Cara-cara singkat yang digunakan dalam menilai individu lain dalam 

menginterprestasikan dan mempersepsikan apa yang dikerjakan orang lain, 

terkadang kita diharuskan menempuh cara-cara singkat untuk menilai 

orang lain. cara-cara tersebut antara lain, (Muchlas, 2008: 131): 

1. Persepsi Selektif, merupakan persepsi di mana ornag-orang 

mengitrprestasikan secara selektif apa yang mereka lihat berdasarkan 

kepentingan, latar belakang, pengalaman dan sikap mereka. 

2. Proyeksi, kecendrungan untuk menghubungkan karakteristik-

karakteristik diri sendiri dengan individu lain, dalam menilai orang lain 

kita beranggapan bahwa mereka  menyerupai/ mirip dengan kita. 

3.  Stereotip, ketika menilai seseorang berdasarkan persepsi tentang 

kelompok dimana dia tergabung. 

4. Efek Halo, membuat sebuah gambaran umum tentang seseorang 

individu bgerdasarkan sebuah karekteristik, seperti kepandaian, 

keramahan, dll. 

 

2.3.4 Persepsi Kualitas 

Persepsi kualitas menurut Tjiptono (2005:40) merupakan penilaian 

pelanggan terhadap keunggulan atau superioritas produk secara 

keseluruhan. Oleh sebab itu, perceived quality didasarkan pada evaluasi 

subyektif konsumen (bukan manajer atau pakar) terhadap kualitas produk. 

Menurut Aaker (1997:124) persepsi kualitas adalah persepsi konsumen 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk, atau jasa 

layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan. Durianto, Sugiarto, 
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dan Sitinjak (2004:96) mengemukakan bahwa persepsi kualitas dapat 

didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas 

atau keunggulan produk. Menurut Simamora dalam Pane dan Rini 

(2011:119) persepsi kualitas (perceived quality) yang dimaksud adalah 

persepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau 

jasa layanan ditinjau dari fungsinya secara relatif dengan produk-produk 

lain.  

 

Sedangkan menurut Ferrinadewi (2008:172) perceived quality adalah 

bagaimana keunggulan produk secara keseluruhan didasarkan pada 

evaluasi subyektif konsumen. Dari beberapa definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa perceived quality adalah penilaian pelanggan terhadap 

kualitas produk secara keseluruhan. Persepsi pelanggan akan melibatkan 

apa yang penting bagi pelanggan karena setiap pelanggan memiliki 

kepentingan yang berbeda terhadap produk atau jasa. 

 

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi kualitas 

merupakan penilaian konsumen terhadap keunggulan atau superioritas 

produk secara keseluruhan dengan maksud yang diharapkan dan 

berdasarkan pada evaluasi subyektif konsumen. Persepsi konsumen akan 

kualitas merupakan hal yang penting karena dapat berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen akan suatu produk. Aaker (1997:407) 

mengungkapkan bahwa persepsi kualitas yang positif dapat dicapai dengan 

memberikan kualitas tinggi, mengidentifikasi dimensi-dimensi penting 
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dari kualitas, memahami tanda-tanda kualitas bagi konsumen, dan 

mengkomunikasikan pesan kualitas dengan cara yang meyakinkan. Selain 

itu, persepsi kualitas juga memberikan berbagai macam nilai dalam 

beberapa bentuk. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran  

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan (Rakhmat 1998: 51). Objek dan informasi yang peneliti 

fokuskan pada penelitian ini adalah tentang persepsi. Peneliti akan mencari 

tahu gambaran persepsi mengenai branding kabupaten Pringsewu sebagai 

Kota Bambu. Adapun persepsi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Menurut Muchlas (2008: 119) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi, yaitu: pelaku persepsi dan target atau objek 

persepsi. Pelaku persepsi dalam hal ini adalah pihak yang terkait dengan 

kebudayaan bambu daerah kabupaten Pringsewu yang terdiri dari 

pemerintah kabupaten Pringsewu, swasta maupun masyarakat. Adapun 

objek persepsinya adalah seluruh masyarakat daerah kabupaten Pringsewu. 

Dari faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut akan diteliti 

sehingga dapat diketahui bagaimana persepsi masyarakat tentang suatu 

objek yang diteliti. Berikut adalah kerangka pemikiran tentang persepsi 

masyarakat tentang branding Kabupaten Pringsewu sebagai Kota Bambu. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

2.5 Hipotesis Kerja 

Persepsi masyarakat tentang branding Pringsewu sebagai Kota Bambu yang 

terkait dengan pelaku persepsi dan target/objek persepsi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun 

yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, 

dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan 

masalah dan unit yang diteliti. Pada suatu penelitian deskriptif, tidak 

menggunakan dan tidak melakukan pengujian, berarti tidak dimaksudkan 

unutk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori.  

 

Penelitian deskriptif kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu, melainkan lebih pada menggambarkan apa adanya suatu gejala, 

variabel, atau keadaan. Namun tidak berarti semua penelitian deskriptif tidak 

menggunakan hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam penelitian deskriptif 
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bukan dimaksudkan untuk diuji melainkan bagaimana berusaha menemukan 

sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi masalah penelitian 

melalui prosedur ilmiah.  

 

Penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan 

penyusunan data, tapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data 

tersebut. Oleh karena itu, penelitian deskriptif mungkin saja mengambil 

bentuk penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang membandingkan 

satu fenomena atau gejala dengan fenomena atau gejala lain, atau dalam 

bentuk studi kuantitatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian, 

menetapkan standar, dan hubungan kedudukan satu unsur dengan unsur yang 

lain. Penelitian deskriptif memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Memusatkan penyelidikan pada pemecahan masalah aktual atau masalah 

yang dihadapi pada masa sekarang. 

2. Data yang telah dikumpulkan disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis 

dengan menggunakan teknik analitik. 

3. Menjelaskan setiap langkah penelitian secara rinci. 

4. Menjelaskan prosedur pengumpulan datanya. 

5. Memberi alasan yang kuat mengapa peneliti menggunakan teknik tertentu 

dan bukan teknik lainnya. 

 

Penelitian deskriptif memiliki metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, 

dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik 
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objek yang diteliti secara tepat. Penelitian deskriptif memiliki keunikan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian deskriptif menggunakan kuesioner dan wawancara, seringkali 

memperoleh responden yang sangat sedikit, akibatnya bias dalam 

membuat kesimpulan.  

2. Penelitian deskriptif yang menggunakan observasi, kadangkala dalam 

pengumpulan data tidak memperoleh data yang memadai.  

 

Penelitian deskriptif juga memerlukan permasalahan yang harus diidentifikasi 

dan dirumuskan secara jelas, agar di lapangan peneliti tidak mengalami 

kesulitan dalam menjaring data yang diperlukan. Metode deskriptif dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa 

orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut Nazir (1988: 

63) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. 

 

Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah 

suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu 
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hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih 

luas. Whitney (1960: 160) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dapat dikatakan bahwa 

penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus penelitian atau 

pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-

dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan hal yang kelak dibahas secara 

mendalam dan tuntas (Bungin, 2012:41). Memfokuskan dan membatasi 

pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab. 

Dengan adanya pemfokusan akan menghindari pengumpulan data yang 

serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah. Fokus penelitian pada 

penelitian ini akan membahas mengenai  faktor – faktor yang mempengaruhi 

persepsi, yaitu: pelaku persepsi dan target atau objek persepsi. Dari faktor – 

faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut akan diteliti sehingga dapat 

diketahui persepsi masyarakat tentang branding Pringsewu sebagai Kota 

Bambu. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Menurut Moleong (2007:132) Lokasi penelitian merupakan tempat dimana 

peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau 

peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka 
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mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi 

penelitian, menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan 

mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan mencari 

kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Sementara itu 

keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga 

dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi yang 

diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), peneliti 

memilih kabupaten Pringsewu sebagai lokasi penelitian dikarenakan selain 

mempertimbangkan teori diatas mengenai efisiensi waktu, biaya dan tenaga. 

Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Lampung 

memang memiliki keunikan yang berbeda dibanding daerah lainnya yakni 

memilki nama daerah yang berarti bambu seribu. Karena keunikan itulah 

peneliti tertarik untuk menegtahui persepsi masyarakat Pringsewu terhadap 

branding kabupaten Pringsewu yang dikenal sebagai Kota Bambu. 

 

3.4 Objek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama 

dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian 

kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan 

oleh peneliti adalah purposive sample. Purposive sample adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85). 

Selanjutnya menurut Arikunto (2010:183) pemilihan sampel secara purposive 

pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi 

sebagai berikut :  
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a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.  

b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang 

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key 

subjectis).  

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi 

pendahuluan.  

Pemilihan informan hal yang penting dalam mencari informasi yang 

dibutuhkan mengenai objek yang diteliti. Sehingga peneliti harus cermat 

dalam menentukan informan. Informan dalam penelitian ini untuk mencari 

informasi tentang pemetaan persepsi masyarakat Pringsewu terhadap 

branding kabupaten Pringsewu sebagai Kota Bambu. Informan dalam 

penelitian ini yaitu: Tokoh masyarakat setempat, pejabat daerah, masyarakat 

pengrajin anyaman bambu.  

 

3.5 Jenis Data 

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif sebagai data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud 

pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif 

diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya 

wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus,atau observasi yang telah 

dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). 
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Pengertian data kualitatif, Sutopo dan Arif (2010:1) adalah data yang 

berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data 

kualitatif itu berbentuk uraian terperinci, kutipan langsung dan 

dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita responden, 

tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang 

telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam 

kuesioner. 

 

Menurut Sutopo dan Arif (2010:1-2), data kualitatif adalah tangkapan atas 

perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Pengalaman orang 

diterangkan secara mendalam, menurut makna kehdupan, pengalaman dan 

interaksi sosial dari subjek penelitian sendiri. Dengan demikian, peneliti 

dapat memahami masyarakat menurut pengertian mereka sendiri. Hal ini 

berbeda dari penelitian kuantitatif yang membakukan pengalaman 

responden ke dalam kategori-kategori baku peneliti sendiri. 

 

Data kualitatif bersifat mendalam dan perinci, sehingga data kualitatif 

bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, 

terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur 

analisis yang mudah dipahami pihak lain. Sifat data ini berbeda dari data 

kuantitatif yang relatif lebih sistematis terbakukan dan mudah disajikan 

dalam format ringkas. 

 

Dalam data kualitatif, sumber data primer adalah responden dan informan. 

Pengertian Responden adalah sumber data mengenai keragaman dalam 
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gejala-gejala, berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif dan 

persepsi. Pengertian Informan adalah sumber data yang berhubungan 

dengan pihak ketiga dan data mengenai hal-hal yang melembaga atau 

gejala umum, (Sutopo dan Arif : 2010). 

 

Data kualitatif disimpan dalam catatan harian. Catatan harian atau catatan 

lapangan merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik 

pengumpulan data kualitatif. Isi catatan fakta tidak boleh berupa 

penafsiran pribadi peneliti, akan tetapi fakta-fakta apa adanya dan telah 

teruji kesahihannya. Peneliti mencatat fakta selengkap dan serinci 

mungkin. Catatan haruslah berisi hal-hal konkret. Hal-hal yang bersifat 

abstrak hanya bisa dimasukkan ketika benar-benar dapat dipercaya atau 

diandalkan. Setiap fakta mewakili peristiwa penting yang akan 

dimasukkan ke dalam proposisi-proposisi yang nanti hendak disusun, atau 

sebagai konteks dari suatu kegiatan. Data kualitatif yang penulis dapatkan 

adalah jawaban dari pertanyaan dengan melakukan wawancara kepada 

responden. Wawancara tersebut dilakukan terhadap sampel yang telah 

ditentukan.  

 

3.6  Sumber Data 

a. Data Primer 

Dalam melakukan sebuah penelitian tentu penulis harus mempunyai 

sumber infromasi dari data primer untuk dapat diteliti. Penulis mengambil 

pengertian data primer menurut Sugiyono (2009:137) adalah sumber data 
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yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Didukung oleh 

pendapat dari Kriyantono (2010:41) Data primer adalah data yang 

diperoleh oleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. 

Berdasarkan pendapat yang ada, penulis menyimpulkan bahwa data 

primer merupakan data utama yang didapatkan langsung dari apa yang 

akan diteliti. Menurut Umar (2003 : 56), data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. 

Metode wawancara mendalam atau in-depth interview dipergunakan 

untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber 

yang akan diwawancarai. Wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu 

dengan pedoman wawancara. Wawancara dengan penggunaan pedoman 

(interview guide) dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam 

dengan memfokuskan pada persoalan – pesoalan yang akan diteliti. 

Pedoman wawancara biasanya tak berisi pertanyaan – pertanyaan yang 

mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi apa yang 

ingin didapatkan dari narasumber yang nanti dapat disumbangkan dengan 

memperhatikan perkembangan konteks dan situasi wawancara.  

 

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2005: 62), data sekunder adalah data yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus 

melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh 

dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak 

buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan 
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dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh 

dari internet, gambar, foto atau benda-benda lain yang berkaitan dengan 

aspek-aspek yang diteliti.  

 

3.7  Teknik Pengumpulan Data  

Bungin (2003: 42), menjelaskan metode pengumpulan data adalah “dengan 

cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga 

hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable”. 

Suharsimi Arikunto (2002:136), berpendapat bahwa “metode penelitian 

adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya”. Cara yang dimaksud adalah wawancara, dan studi 

dokumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Metode Wawancara 

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan 

dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan 

dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Sudijono (1996: 82) ada 

beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya 

pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang 

akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa 

mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas 

bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna. Wawancara dilakukan 

secara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan 

pedoman yang telah di buat. Teknik wawancara digunakan untuk 
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mengungkapkan data tentang apa yang dibutuhkan penulis dalam upaya 

untuk melengkapi atau menjawab pokok permasalahan yang ada. Data-

data tersebut nantinya akan ditranskip lalu kemudian dikelompokan sesuai 

dengan jawaban yang diperlukan. Data dari proses wawancara ini akan 

dilampirkan  sebagai bukti peneliti dalam melakukan penelitian. 

b. Metode Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Nawawi (2005:133) 

menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data 

melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk 

juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah 

penyelidikan. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip yang 

didapatkan dari website kabupaten Pringsewu, foto yang langsung 

didapatkan oleh peneliti dan beberapa sumber dari media cetak elektronik. 

c. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Teknik ini banyak digunakan, baik 

dalam penelitian sejarah maupun deskriptif (Mahmud, 2011:168). 

Observasi menurut Kusuma (1987:25) adalah pengamatan yang dilakukan 

dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain 

yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu 

observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan 

observasi nonpartisipan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini 
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adalah pengamatan terhadap keadaan kabupaten Pringsewu serta kegiatan 

yang dilakukan para pengrajin anyaman bambu di Pringsewu. 

 

3.8 Teknik Memeriksa Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep 

keahlian (validitas) atas kehandalan (reliabilitas). Derajat kepercayaaan atau 

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. 

Menurut Moleong (2007:324), terdapat beberapa kriteria yang digunakan 

untuk memeriksa keabsahan data anatara lain: 

a. Derajat Kepercayaan (credibility)  

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep 

validitas internal dan nonkualitatif. Fungsi derajat kepercayaan yaitu, 

Pertama, penemuannya dapat dicapai; Kedua, mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil–hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti 

pada kenyataaan yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan 

diperiksa dengn beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:   

1. Triangulasi Metode  

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan 

cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif 

peneliti menggunakan metode wawancara dan obervasi. Untuk 

memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh 

mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode 

wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti 

menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk 
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mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan 

informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. 

Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil 

yang mendekati kebenaran. Triangulasi berupaya untuk mengecek 

kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh 

dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu 

yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi 

yang dilakukan dengan beberapa macam teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Untuk itu 

maka peneliti dapat melakukan dengan cara: 

a.  Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

b. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan 

wawancara. 

c.  Mengeceknya dengan berbagai sumber data. 

d. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data 

dapat dilakukan.  

Berdasarkan hasil triangulasi tersebut maka akan sampai pada salah 

satu kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh ternyata konsisten, 

tidak konsisten, atau berlawanan. Maka selanjutnya mengungkapkan 

gambaran yang lebih memadai mengenai gejala yang diteliti. 

2. Kecukupan Referensial 

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau 

rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan 
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patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran 

data. 

a. Keteralihan (Transferability) 

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada 

pengamatan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk 

melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti perlu mencari 

dan mengumpulkan data kejadian dalam konteks yang sama. 

b. Kebergantungan (Dependability) 

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam 

penelitian nonkualitatif. Dalam penelitian ini, uji 

kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses 

penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka 

penelitian tersebut tidak dependable. Untuk mengetahui dan 

memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau salah, 

peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing secara 

bertahap mengenai data-data yang didapat di lapangan mulai 

dari proses penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang 

didapat. 

c. Kepastian (Confimability) 

Dalam suatu penelitian uji kepastian mirip dengan uji 

kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara 

bersamaan. Menguji kepastian (confimability) berarti menguji 

hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam 
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penelitian. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep 

objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak 

lagi subjektif tapi sudah objektif. 

 

3.9 Teknik Analisis Data  

Analisis Deskriptif  adalah penelitian dengan lebih banyak bersifat uraian dari 

hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan 

dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut 

Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah “proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. 

Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya 

kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok 

penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.  

 

Adapun teknik analisis data deskriptif merupakan tekhnik analisis yang 

dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau 

menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada 

maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian, Sugiyono (2005:21). 

Mengumpulkan data dan menganalisa data-data penting tentang penelitian 

yang dilakukan, terutama yang berhubungan dengan laporan data yang 

diperlukan. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan 

dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini 

melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta 
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pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang 

dilaporkan. Analisis data merupakan proses dimana data yang telah ada 

disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca dan 

diinterpretasikan finalis data dengan interpretasi data merupakan upaya untuk 

memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil 

penelitian yang akan dilakukan.  

 

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian 

secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi masyarakat yang 

diperoleh dari penelitian Moloeng (2004:151).  Setelah memperoleh data 

melalui metode wawancara, peneliti mulai mangorganisasikan data – data 

tersebut dengan mendengarkan hasil rekaman wawancara secara berulang –

ulang.  Dengan demikian data – data yang diperoleh dapat disesuaikan 

dengan teori dan permasalahan penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

Analisis deskriptif mengacu pada transformasi dari data-data mentah ke 

dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan.  

 

Pendeskripsian respon atau hasil observasi merupakan ciri khas dari bentuk 

pertama analisis. Jenis analisis deskriptif yang dapat dilakukan memiliki 

kaitan yang erat dengan bentuk data atau jenis pengukuran yang dilakukan 

dalam riset tersebut. Secara ringkas keterkaitan antara tipe analisis deskriptif 

dengan bentuk-bentuk pengukuran data yang diambil. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara 

observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan di daerah kabupaten 

Pringsewu dengan judul skripsi “Pemetaan Persepsi Masyarakat 

Kabupaten Pringsewu Tentang Branding Kabupaten Pringsewu Sebagai 

Kota Bambu”.  Dapat diambil beberapa kesimpulan, kesimpulan itu dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Pemetaan persepsi masyarakat kabupaten Pringsewu dapat 

dikelompokan menjadi tiga bagian. Dari tiga bagian kelompok itu 

diantaranya masyarakat memiliki persepsi bahwa kabupaten 

Pringsewu dapat disebut sebagai kota pertanian atau penghasil 

padi dikarenakan lahan pertanian yang luas dan mengahsilkan 

padi dalam jumlah yang besar, disebuat kota perikanan atau 

penghasil ikan air tawar dikarenakan masyarakatnya yang banyak 

menjadi petani ikan air tawar dan dikatakan sebagai kota bambu 

dikarenakan kebudayaan yang berkembang selama ini. 

2. Kabupaten Pringsewu dianggap pantas mendapat julukan menjadi 

kota bambu. Itu disebabkan karena sejarah yang dimiliki 
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kabupaten Pringsewu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan seperti penyambutan tamu, upacara peringatan hari 

nasional dan acara hari ulang kabupaten Pringsewu yang 

menampilkan kesenian bambu. Selain itu event-event seperti 

Festival Bambu Seribu, Pringsewu Expo, dan Festival Bambu 

Nusantara merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya 

memperkenalkan atau mempromosikan kebudayaan yang 

dimiliki. Dalam kegaiatan sehari-hari warga masyarakat 

kabupaten Pringsewu menggunakan batik bermotif bambu khas 

kabupaten Pringsewu yang digunakan oleh karyawan, pegawai 

negeri dan siswa-siswi sekolah di kabupaten Pringsewu. Beberapa 

hal itulah yang kemudian membuktikan jika kabupaten Pringsewu 

memang benar dan pantas disebut sebagai kota bambu. 

3. Setiap kota atau daerah memiliki banyak potensi yang dapat 

dikembangakan termasuk kabupaten Pringsewu. Kabupaten 

Pringsewu memiliki berbagai potensi yang bisa diandalkan 

sebagai usaha untuk memajukan perekonomian daerah. Namun 

dapat dikatakan secara umum bahwa dalam kegiatan branding, 

potensi yang memang memiliki keunikan dan berbeda dari daerah 

lain merupakan yang faktor penting. Potensi kabupaten Pringsewu 

sebagai kota bambu adalah hal yang menarik dan membuat 

masyarakat lebih mudah untuk mengenal kabupaten Pringsewu. 

Dibandingkan dengan menggunakan sebutan lain maka sebuatan 
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sebagai kota bambu itulah yang memang layak dan mudah 

diingat. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang 

belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. 

Saran tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Dalam rangka membangun suatu persepsi masyarakat kabupaten 

Pringsewu mengenai identitas daerahnya yakni berupa kota bambu 

seharusnya seluruh masyarakat dan pemerintah daerah bersama-

sama menjaga serta melestarikan kebuadayaan yang memang sudah 

diwariskan sejak dulu. Cara yang dapat dilakukan salah satunya 

adalah dengan mensosialisasikan kebudayaan yang dimiliki agar 

dijaga serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Agar kabupaten Pringsewu memiliki karakter yang kuat tentang 

identitas kota bambu seharusnya kegiatan-kegiatan yang terkait 

kesenian bambu lebih digiatkan serta mengenalkan kesenian bambu 

kepada anak-anak mulai dilakukan.  

3. Memanfaatkan sumber daya bambu dengan bijak karena demi 

menjaga kelestarian pohon bambu. Kelestarian pohon bambu yang 

terjaga akan menjadi modal penting dalam mengenalkan 

kebudayaan bambu yang dimiliki kabupaten Pringsewu kepada 

generasi selanjutnya.  
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