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ABSTRAK 

Pariwisata bukanlah hal yang baru, saat ini pariwisata merupakan salah satu 

produk industri yang semakin diminati untuk dikunjungi. Pemerintah daerah 

bertangung jawab mengembangkan dan mengelola semua potensi daerah masing-

masing untuk dapat menarik wisatawan mancanegara maupun lokal. Sebagai 

daerah tujuan pariwisata, Kota Batam mempunyai Kawasan geografis yang ada 

dalam satu ataupun lebih wilayah administrative yang memiliki aksesibilitas, 

fasilitas pariwisata, fasilitas umum, daya tarik wisata guna melengkapi 

terwujudnya kepariwisataan. Penelitian dilaksanakan atas dasar sampel, 

analisisnya bisa mempergunakan statistik deskriptif, statistik deskriptif sendiri 

bisa dipergunakan jika penelitian hanya perlu menyajikan data sampel serta tidak 

berkeinginan menarik kesimpulan untuk populasi dimana sampel tersebut 

diperoleleh, dan pengujian pada penelitian ini menggunakan pengujian deskriptif 

dengan menggunakan beberapa uji melalui bantuan software SPSS 23. hasil 

penelitian memperlihatkan t hitung yang didapatkan untuk variabel Digital 

Branding (X) yaitu 15,548 terhadap Citra Kota (Y) dan signifikansinya 0,000. Ini 

memperlihatkan thitung = 15,548 > TTabel = 1.657 atau signifikansinya < 0,05, 

sehingga hasil penelitian memperlihatkan Ho ditolak dan Ha diterima yakni 

Digital Branding (X) berpengaruh signifikan positif terhadap Citra Kota (Y), 

maka Hipotesis Ha diterima.  

 

Kata Kunci: Citra Kota, Digital Branding, Kota Batam, Pariwisata 
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ABSTRACT 

 

Tourism is not new, currently tourism is an industrial product that is increasingly 

in demand to be visited. Local governments are responsible for developing and 

managing all the potentials of their respective regions to be able to attract foreign 

and local tourists. As a tourism destination, Batam City has a geographic area in 

one or more administrative areas that have accessibility, tourism facilities, public 

facilities, tourist attractions to complement the realization of tourism. The 

research is carried out on the basis of samples, the analysis can use descriptive 

statistics, descriptive statistics themselves can be used if the research only needs 

to present sample data and does not want to draw conclusions for the population 

where the sample is obtained, and testing in this study uses descriptive testing 

using several tests through assistance software SPSS 23. The results showed that 

the t count obtained for the Digital Branding (X) variable was 15.548 to City 

Image (Y) and the significance was 0.000. This shows that tcount = 15.548> 

TTable = 1.657 or the significance <0.05, so the results show that Ho is rejected, 

and Ha is accepted, namely Digital Branding (X) has a positive significant effect 

on City Image (Y), then Hypothesis Ha is accepted. 
 

Keywords: Batam City, City Image, Digital Branding , Tourism 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pariwisata bukanlah hal yang baru, saat ini pariwisata merupakan salah satu 

produk industri yang semakin diminati untuk dikunjungi. Pariwisata memiliki 

daya tarik tersendiri, Pemerintah daerah bertangung jawab mengembangkan dan 

mengelola semua potensi daerah  masing-masing untuk  dapat menarik wisatawan 

mancanegara maupun lokal. Saat ini minat masyarakat sangat besar terhadap 

perkembangan kegiatan pariwisata atau kebutuhan perjalanan wisata, Aktivitas 

pariwisata domestik juga berkembang pesat dan banyak terdapat destinasi baru 

yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Napitulu 2015:59) 

Pariwisata merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi pilar dan fokus 

pembangunan dibeberapa negara, Indoesia sebagai negara yang berkembang, 

mempunyai banyak temapt wisata, banyak keindahan alam warisan budaya dan 

sejarah yang dapat memperluas mata pencarian dan memberikan peranan yang 

besar bagi pemasukan daerah (Patra 2019:60) Pada peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengendalian dan pengawasan 

industri pariwisata yang meliputi pengertian pariwisata, yaitu „‟pariwisata adalah 

ragam kegiatan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, peerintah pusat, 

serta pemerintah daerah‟‟.  
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 (Purwanti 2016:3) Kota Batam memiliki potensi wisata yang luar biasa 

dan perkembangan potensi wisata tersebut ditandai dengan banyaknya proyek 

pembangunan pariwisata,yang mempunyai beragam wisata seperti wisata belanja, 

wisata budaya, wisata bahari, wisata MICE, wisata perkebunan, wisata religi, serta 

wisata sejarah (Supriono 2017:100) Kota Batam termasuk salah satu kota 

penyumbang wisatawan di Indonesia, kota Batam dan turut berpartisipasi dalam 

melakukan pertumbuhan ekonomi lokal dengan industri pariwisata, Adapun 

obyek pariwisata yang tercatat dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Batam yaitu: 

Tabel 1. 1 Objek Wisata Kota Batam 

No Objek Wisata Kota Batam 

 
No Objek Wisata Kota Batam 

Wisata Budaya 

 
Wisata Bahari 

1 Tari Zapin  

 

1 Jembatan Barelang  

2 Rebana 

 

2 Pantai Nongsa 

3 Kompang 

 

3 Pulau Mubud 

4 

Mak Yong (Pertunjukan Budaya 

Melayu 

 

4 Pantai Vio-Vio 

 

No Objek Wisata Kota Batam 

 

No Objek Wisata Kota Batam 

Wisata Belanja 

 

Wisata Religi 

1 Grand Mall  

 

1 Masjid Raya Batam 

2 Nagoya Hill 

 

2 GPIB Emmanuel Batam 

3 BCS Mall 

 

3 Vihara Bhudi Bhakti  

4 DC Mall 

 

4 Pura Agung Amerta Buana  
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No Objek Wisata Kota Batam 

 

No Objek Wisata Kota Batam 

Wisata Sejarah 

 

Wisata Perkebunan 

1 Komplek Makam Tua,Nongsa 

 

1  Kebun Jambu Marina 

2 

Sejarah Kampung Vietnam, 

Galang 

 

2 Kebun Raya Batam 

3 

Miniatur Budaya Nusantara, 

Bengkong 

 

3 Hutan Wisata Mata Kucing 

4 Rumah Limas Potong, Nongsa 

 

4  Kebun Buah Naga 

 

No Objek Wisata Kota Batam 

 Wisata MICE (Meeting, Icentive, 

Convetion, Exhibition) 

 1  Best Western Premiere, Panbill 

 2  Harris Hotel,Batam Centre 

 3 Crown Vista Hotel  

 4  Nagoya Hill Hotel 

  

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, 2019 
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Gambar 1. 1 Kota Batam. 

.Menurut (Arisandi 2018:109) Kota Batam  ialah kota terbesar  di 

Kepulauan Riau, selain itu Kota Batam menjadi suatu kota yang memiliki 

populasi terbanyak keempat di Sumatera setelah Lampung, Medan, dan 

Palembang. Batam  ialah kota yang letak geografisnya sangat baik yang 

mencakup Pulau Galang, Pulau Rempang, Pulau Batam, serta pulau kecil lainnya. 

Pulau-pulau ini tersambung dengan Jembatan Belerang dan mempunyai jarak 

cukup dekat dengan Malaysia dan Singapura. Batam ialah salah satu kota yang 

mempunyai pertumbuhan tercepat di Indonesia. Pada tahun 1970-an saat Otorita 

Batam atau yang biasa disebut sekarang BP Batam kota, hanya mempunyai 6000 

penduduk saja, namun setelah 40 tahun jumlah penduduknya bertambah hingga 

158 kali lipat. Dari catatan sipil dan data kependudukan, penduduk kota Batam 

per 2015 berjumlah 1.037.187. 
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Tabel 1. 2 Wisatawan yang datang ke Batam periode Januari-Desember 2019 

Bulan Kunjungan Wisatawan 

Januari 128.675 

Februari 158.088 

Maret 173.947 

April 155.619 

Mei 146.075 

Juni 176.187 

Juli 148.205 

Agustus 184.077 

September 160.293 

Oktober 159.292 

November 167.288 

Desember 190.232 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam 2019-Pariwisata 

 

Dengan bertambahnya jumlah wisatawan, hal ini menunjukkan bahwa 

situasi pariwisata di Batam memang menarik untuk dikunjungi. Banyaknya 

kunjungan wisatawan tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam 

memperkenalkan pariwisata kota Batam. Pariwisata kota Batam belum secara luas 

diperkenalkan melalui internet yang merupakan media komunikasi yang dapat 

memberikan berbagai keuntungan kepada para pengguna, langkah yang 

seharusnya dilakukan oleh pengelola atau pemerintah ialah satunya dengan 

melakukan Digital Branding. Dalam konteks ini, Digital Branding memegang 

peranan penting dalam perkembangan pemanfaatan teknologi informasi untuk 

memberikan informasi pariwisata tentang Batam (Arisandi 2018:112) .  
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Pada era sekarang perkembangan pariwisata melalui digital branding sangat 

diperlukan, karena melalui peran digital branding perkembangan pariwisata serta 

informasi mengenai pariwisata kota Batam dapat dengan cepat diakses dimedia 

sosial, Penggunaan Digital Branding adalah untuk dapat mengenalkan objek 

wisata di kota Batam sehingga wisatawan dapat berkunjung dan tinggal lebih lama 

dan dengan peran digital branding dapat membuat citra kota Batam sebagai kota 

pariwisata dapat semakin dikenal. 

 Citra adalah proses pandangan atau persepsi kepercayaan pribadi sebagai 

bentuk opini publik yang lebih luas dan abstrak atau yang merupakan suatu 

pengalaman. Citra kota Batam bisa tercipta dengan bantuan adanya penggunaan 

dan pemilihan media sosial yang meliputi facebook, twitter, Instagram, Youtube, 

Blog, Telegram yang bisa membentuk citra serta menarik minat wisatawan supaya 

mau berkunjung. Kota Batam mempunyai citra pariwisata dengan budaya 

tradisional dan mengandalkan keindahan alam yang dimilikinya, serta pariwisata 

yang bisa memberdayakan masyarakatnya. Kota Batam berupaya memberi 

gambaran kepada masyarakat yaitu pariwisata  yang ada dikota Batam  ialah 

pariwisata yang mempunyai keindahan budaya dan alam serta pariwisata yang 

bisa memperdayakan masyarakatnya. Dengan media sosial strategi pesan yang 

dimanfaatkan berupaya guna bisa terus mempertahankan citra. (Sudiarta 2012:8) 

Kepuasan wisatawan bisa dibentuk jika objek wisata Kota Batam baik 

adanya. Demi terwujudnya wisatawan yang loyal, terlebih dahulu wisatawan 

harus bisa merasakan kepuasan dan kepuasan tersebut bisa terjadi jika adanya 

opini yang baik tentang suatu pelayanan atau produk. Kota Batam  ialah kota yang 
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mempunyai citra sebagai kota pariwisata yang sedang giat mengatur asset-aset 

wisata yang dimilikinya. Sebagai daerah tujuan pariwisata, Kota Batam 

mempunyai kawasan geografis yang ada dalam satu ataupun lebih wilayah 

administratif yang memiliki aksesibilitas, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, 

daya tarik wisata guna melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

Dari pemaparan tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan guna 

melaksanakan penelitian berjudul “PENGARUH DIGITAL BRANDING 

TERHADAP CITRA KOTA BATAM SEBAGAI KOTA PARIWISATA’’ 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang tersebut, bisa diidentifikasikan permasalahannya yakni: 

1. Kota Batam  ialah kota yang mempunyai citra sebagai kota pariwisata yang 

sedang giat membenahi aset-aset wisata yang dimilikinya. 

2. Kurang menerapkan Digital Branding pada pariwisata kota Batam. 

3. Pariwisata yang ditawarkan  kota Batam bervariasi baik wisata bahari, religi, 

belanja, budaya dan MICE. 

1.3 Batasan Masalah 

Peneliti membuat batasan-batasan permasalahan yang ada pada penelitian, 

yakni:  

1. Penelitian ini dilakukan terhadap wisatawan yang telah dan ingin 

berkunjung ke kota Batam 

2. Sampel yang dipergunakan ialah wisatawan yang telah berwisata dan yang 

mengakses media sosial pariwisata kota Batam 
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1.4 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, bisa dirumuskan permasalahan 

yakni: 

1. Seberapa besar pengaruh Digital Branding terhadap citra kota Batam 

sebagai kota pariwisata? 

2. Bagaimana citra kota Batam sebagai kota pariwisata menurut wisatawan 

yang berkunjung ke kota Batam? 

3. Bagaimana digital branding menurut wisatawan yang berkunjung dan yang 

telah mengakses media sosial mengenai pariwisata kota Batam? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui digital branding menurut wisatawan yang berkunjung ke 

kota Batam. 

2. Untuk mengetahui citra kota Batam menurut wisatawan yang berkunjung ke 

kota Batam. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat serta kegunaan secara 

teoritis yakni : 

1. Bagi peneliti 

Yaitu sebagai media guna mengembangkan ilmu dan wawasan dalam 

menyelesaikan permasalahan serta juga memberi sumbangan pemikiran menurut 

disiplin ilmu yang didapatkan sepanjang masa perkuliahan serta penerapan di 

lapangan. 

2. Bagi civitas akademik 

Sebagai bahan perbandingan atau kajian dalam penelitian di masa 

mendatang serta bisa dipergunakan sebagai sumber referensi yang bisa menambah 

wacana baru sebagai sumber pustaka untuk di penelitian berikutnya. 

1.6.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat serta kegunaan secara praktis 

yakni : 

1. Bagi pariwisata kota Batam  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadikan pembelajaran dan 

petunjuk untuk perkembangan pariwisata kota Batam dan tempat pariwisata-

pariwisata lainnya yang masih bingung dan kurang mengerti tentang pengaruh 

Digital Branding. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai sumber referensi dan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai 

pengaruh  Digital Branding terhadap citra kota Batam sebagai kota pariwisata. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Digital Branding 

2.1.1 Pengertian Digital Branding 

Pada buku Digital Branding Teori dan praktik disebutkan bahwa Digital 

Branding adalah identitas merek yang digunakan oleh suatu produk atau perusahaan 

di Internet, yang berbeda dengan merek tradisional. Kekuatan digital adalah suatu 

keharusan bagi perusahaan yang ingin mendominasi pasar, Digital Branding 

melibatkan pemilihan warna, logo, nama, tagline, serta aspek lainnya yang bisa 

memengaruhi merek perusahaan, pemilihan harus unik dan menarik. Perushaan yang 

sukses di era digital yaitu perusahaan yang bisa memanfaatkan dan menciptakan 

kekuatan digital guna membentuk merek perusahaan. Kehadiran internet sebagai 

media komunikasi yang memberi berbagai manfaat kepada penggunanya termasuk 

Digital Branding. 

Hampir setiap produk atau jasa yang ada saat ini memiliki brand, sehingga 

brand merupakan  kata yang umum digunakan saat ini, Brand merupakan  nama 

suatu identitas pada produk atau jasa, seperti logo, segel maupu kemasan, dengan 

maksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa sehingga dapat dibedakan, pada saat 

ini untuk memperkenalkan brand kepada masyarakat dibutuhkan digital branding 

(Rahmady dkk. 2020) 
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Digital Branding  merupakan strategi yang sangat efektif, salah satu 

keunggulan sistem Digital Branding memberi kemudahan komunikasi antara pembeli 

dan penjual, sedangkan sistem pembayaran lebih mudah digunakan karena 

memanfaatkan teknologi dan efesiensi waktu. Jika Digital Brand dimaksimalkan 

maka produk yang dijual akan semakin dikenal masyarakat  luas. Mengingat pesatnya 

perubahan teknologi 4.0 peran  Digital Branding sangat penting dikarenakan melalui 

itu kita bisa menjalin hubungan dengan pelanggan, menjadikan brand mudah diingat, 

membangun jaringan dan memperluas jangkauannya (Sutama 2020:216) . 

Dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat maju, memanfaatkan 

sepenuhnya internet atau media sosial adalah salah satu cara yang penting bagi 

perusahaan untk memberikan  informasi tentang  brand yang mereka miliki, kegiatan 

membeikan informasi kepada masyarakat dapat melalui media sosial facebook, 

instagram dan yotube Ttwitter, Blog, Telegram.  Konsep Digital Branding yaitu 

sebuah konsep yang berfokus pada pengembangan  internet.  Tujuan  Digital 

branding tidak selalu mendorong penjualan saat ini, tetapi untuk meningkatkan 

kesadaran dan citra, Di era komunnikasi online, tentunya Digital Branding menjadi 

salah satu cara yang paling logis guna menyampaikan nilai prooduk sekaligus 

membangun koneksi dengan  pelanggan, yang akan lebih mudah untuk menunjukkan 

merek kepada pelanggan (Sutama 2020:217). 
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2.1.2 Elemen Digital Branding  

Menurut (Daniel 2019:98–99) Digital Branding terdiri dari 3 elemen, yaitu : 

1. Brand positioning 

Yaitu cara untuk menunjukkan keunggulan sebuah merek serta perbedaan dari 

pesaing lainnya. Positioning dalam definisi tradisional sering kali disebut dengan 

strategi untuk memenangkan serta mengendalikan pikiran pelanggannya melalui 

produk yang disediakan (Daniel 2019:98). 

2. Brand Identity 

Yaitu asosiasi merek yang menunjukkan janji kepada konsumen. Untuk 

meningkatkan efisiensi Identitas merek yang perlu sejalan  (Pane 2018:3) 

3. Brand Personality 

Yaitu cara yang memiliki tujuan guna meningkatkan daya Tarik merek dari luar 

di mata konsumennya. Sehingga brand personality ialah cara yang memiliki tujuan 

guna menambah daya Tarik dari merek dengan memberikan karakteristik terhadap 

merek tersebut, yang dapat diperoleh melalui pengalaman, komunikasi, serta dari 

orang yang mengenalkan merek tersebut (Mufli 2018:64). 
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2.1.3 Citra Kota 

Citra kota merupakan  sesuatu yang abstrak yang hanya dapat dirasakan dari 

hasil penilaian buruk atau baik berkat umpan balik positif atau negtif dari masyarakat.  

citra merupakan hasil dari pikiran tentang informasi yang didapat dalam bentuk pesan 

Citra kota berperan dalam membentuk identitas dan meningkatkan daya tarik 

perkembangan kota, Berbicara citra akan berbicara sesuatu hal yang akan diperoleh 

dalam bentuk informasi yang menjadi pengetahuan selama kunjungan didestinasi. 

(Jayanti 2018:420).  Citra kota yaitu kesan fisik yang memberi ciri khasnya, citra kota 

memiliki peranan  sebagai penghasil identitas sekaligus penambah daya tarik dalam 

pembangunan  perkotaan. Maka dari itu, citra kota yang kuat dan jelas memperkuat 

identitas dan citra kota tersebut sehingga menjadikan suatu kota menarik. 

Menurut (Syarifuddin 2018:4) Citra kota merupakan aspek penting dalam 

kunjungan  para wisatawan, citra kota merupakan kesan seseorang tentang hasil 

dalam seseorang tersebut  melakukan kunjungan ke suatu tempat baik itu kesan 

positif maupun kesan negatif. Salah satu yang menjadi aspek penting dalam kota 

adalah citra karena sebagi penentu keputusan wisatawan dalam melakukan 

kunjungan. 
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2.1.4 Elemen Citra Kota 

(Syarifuddin 2018:9) mengungkapkan bahwa citra kota  terdiri dari 3 elemen 

yaitu: 

1. Cognitive image  

Persepsi wisatawan dari informasi yang diperoleh mengenai kualitas 

pengalaman, atraksi wisata di destinasi, lingkungan  infrastruktur, hiburan, dan tradisi 

budaya. 

2. Uniqe image  

Persepsi wisatawan atas kunjungan yang dilakukan dan menjadi pengalaman 

terhadap llingkungan alam yang dirasakan ketikabekunjung sehinga menjadi daya 

tarik dikota tersebut. 

3. Affective Image 

 Persepsi seorang wisatawan atas kunjungan yang dilakukan, hubungan sosial 

yang dilakukan dengan  masyarakat yang dijumpai dan mempunyai perasaan kontak 

sosial dan berdampak pada nilai yang dirasakan. 
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2.2 Penelitian Terdahulu  

2.2.1 Pransiskus Albet (2019), Strategi Branding Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata kota Malang Dalam Membentuk Image Sebagai Kota 

Pariwisata, Jurnal Komunikasi Nusantara No.2 Vol.1 07-115 ISSN. 2685-

7650 

 

Pransiskus Albet mengatakan 3 elemen branding yakni : Brand personality, 

brand identity, serta brand positioning dalam kajian strategi branding di Disbudpar 

kota Malang, Strategi branding yang dilaksanakan  oleh dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata kota Malang bertujuan untuk menciptakan citra kota Malang sebagai kota 

pariwisata. 

a. Brand Positioning  

Merupakan cara perusahaan  membandingkan  kelebihan dan kekurangan suatu 

brand dengan pesaing dimata konsumen. 

b. Brand Identity  

Adalah hal yang mengacu pada identitas merek, bagaimana identitas tersebut 

dapat menimbulkan persepsi atau kesan dari wisatawan dan masyarakat tentang 

keberadaan merek tersebut mengacu pada identitas merek, bagaimana cara 

perusahaan menempatkan diri dimata konsumen  sasarannya dilihat dari kelebihan 

dan kekurangan dibandingkan dengan merek pesaing. 

c. Brand Personality  

Merupakan cara yang bertujuan guna meningkatkan daya tarik brand diluar 

mata konsumen. 
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2.2.2  Debby Arisandi (2019), Pengaruh Penggunaan Social Media Terhadap 

Brand Awerness pada Objek Wisata Di Kota Batam Jurnal Riset Ekonomi 

Dan Manajemen Dewantara Vol. 2 No.1 109-116 ISSN: 2654-4326 

Debby Arisandi mengatakan Tujuan wisata adalah wilayah atau wilayah 

geografis yang berbeda. Dalam hal ini, satu ataupun lebih wilayah administratif yang 

memuat unsur-unsur: aksesbilitas, fasilitas wisata, daya Tarik wisata, komunitas, dan 

wisatawan, yang saling berhubungan serta lengkap guna mewujudkan aktivitas 

wisata. Melalui pemanfaatan media sosial, seluruh pihak yang ikut dalam 

pengembangan pariwisata Kota Batam harus membentuk citra pariwisata Kota 

Batam. Selain itu, perlu dilakukan upaya promosi target pemasaran pariwisata 

melalui promosi pariwisata yang dilakukan secara terarah, terencana dan terintegrasi 

melalui pemanfaatan terbaik kerjasama pariwisata global dan regional, sehingga 

Batam bisa terwujud menjadi kawasan pengembangan budaya serta menjadi pintu 

gerbang menuju pariwisata Barat. 
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2.2.3 Isdarmanto (2020), Strategi Branding Pengembangan Industri Pariwisata    

4.0 Melalui Kompetitif Multimedia di Era Digital Journal Of Tourism and 

Creativity Vol. 4 No.1 11-17 ISSN 2716-5159 

 

Isdarmanto mengatakan  perkembangan industri pariwisata sangat bergantung 

pada peran brand pariwisata.Salah satu faktor keberhasilan pemasaran pariwisata 

adalah promosi brand. Promosi merek yang baik adalah dengan memilih jenis merek 

untuk mencapai nilai merek. 

Jaringan TI dengan  multimedia  memperkuat pembangunan merek. Jaringan TI 

multimedia sangat penting dalam  mendukung pembangunan merek perkotaan 

melalui strategi  pengembangan pemasaran, dapat membentuk konsep positioning 

masyarakat tentang kepercayaan terhadap produk yang disediakan, membangun 

brand pariwisata ditentukan oleh:  

1. Daya tarik tempat wisata yang ada 

2. Aksesibilitas yang memudahkan akses kelokasi 

3. Fasilitas yang dibutuhkan wisatawan  

4. Masyarakat sekitar yang menyediakan  layanan yang dapat dinikmati 

wisatawan 

Perkembangan pariwisata Indonesia melalui peran jaringan media digital dalam 

mendukung  strategi branding pariwisata pesona Indonesia dalam pemasaran sebagai 

Positioning industri pariwisata Indonesia di era digital sangat diperlukan untuk 

mendapatkan dukungan yang positif terutama dalam  pemanfaatan seluruh nilai-nilai 

pariwisata. Sebagai konsep branding Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. 
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2.2.4 Theresia Budi Jayanti (2018) Citra Kota Sebagai Strategi Pengembangan 

Pariwisata Kota Juwana Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni 

Vol. 2, No. 1 420-431 ISSN 2579-6348  

Theresia mengatakan bahwa kota harus memiliki karakter atau sesuatu yang 

unik sehingga citranya dapat dipahami dengan mudah. Karakter kota dibutuhkan guna 

mengkomunikasikan  identitas kota sesuai dengan  potensi yang ada. Pada pengertian 

ini, karakter adalah jiwa yang merupakan perwujudan karakter non fisik dan fisik 

yang memberi identitas dan citra kota. 

Citra kota yaitu kesan fisik yang memberi ciri khasnya, citra kota memiliki 

peranan sebagai penghasil identitas sekaligus penambah daya tarik dalam 

pembangunan  perkotaan. Maka dari itu, citra kota yang kuat dan jelas memperkuat 

identitas dan citra kota tersebut sehingga menjadikan suatu kota menarik. Citra kota 

Juwana dapat dipahami melalui 2 komponen berikut:.  

1. Struktur merupakan pola keterkaitan antar objek dalam suatu ruang kota, 

sehingga memudahkan dalam memahami fungsi objek perkotaan. 

2. Objek merupakan komponen penting bagi pengamat yang terdiri dari 2 hal 

yaitu: identitas dan struktur. 
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2.2.5 Angel Purwanti (2015) Penataan Objek Wisata Sebagai Strategi 

Komunikasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Kegiatan Visit 

Batam 2010 Jurnal Komunikasi Vol.IX, No.2 20-40 ISSN 1978-4597 

Angel Purwanti mengatakan Kota Batam ialah pulau yang memiliki letak 

strategis di utara Indonesia serta berada di jalur pelayaran internasional. Kota Batam 

memiliki masyarakat yang dengan bermacam-macam  suku, Kota Batam terdiri dari 3 

pulau dengan jumlah penduduk 1.025.044 jiwa yang merupakan  salah satu kota yang 

memiliki pertumbuhan tercepat. 

Pariwisata di Kota Batam merupakan pariwisata yang berkembang. Demi 

menumbuhkan pariwisata di Kota Batam, Dinas Pariwisata Kota Batam memiliki 

salah satu program  yakni “Visit Batam 2010” yang memiliki 4 pilar yakni promosi, 

event pariwisata, penataan objek wisata, dan penataan infrastruktur. Program ini 

dibentuk oleh berbagai pihak baik non linier maupun linier. Terdapat 5 program 

utama dalam pengelolaan objek wisata melalui program ini yakni pengembangan 

wisata bahari di pulau Abang, Pengembangan dan penataan kios pasar, Penataan dan 

meningkatkan obyek wisata di pantai Melur pulau Galang, Penataan dan 

meningkatkan obyek wisata di pantai Melayu pulau Rempang, penataan serta 

meningkatnya objek wisata di dendang Melayu. 
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2.2.6 Fitri Yanti (2011) Eksitensi Objek Wisata Turi Beach Di Kecamatan 

Nongsa Dalam Mengembangkan Pariwisata Dikota Batam Jurnal Program 

Studi Pendidikan Sejarah Vol.4 No.1 46-57 ISSN 2301-8305 

Fitri Yanti mengatakan PT Tirta Utama Riani Indah atau biasa disebut Turi 

yang diperkenalkan kepada masyarakat dengan nama Pantai Turi, didirikan pada 

tahun 1987 dan diresmikan pada tanggal 2 Juni 1989 hingga saat ini, terus mengalami 

perkembangan dan perubahan dari segi bangunan s erta jumlah kunjungan  wisatawan 

mancanegara maupun domestik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang 

menjadikan Tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata pada saat berkunjung ke kota 

Batam. 

Keberadaan obyek wisata pantai turi tidak terlepas dari strategi pemasaran yang 

telah dilakukan agar  sanggup bersaing dengan obyek wisata lainnya yang berada di 

nongsa. Keberadaan  wisata pantai turi dapat dilihat dari segi bangunan dan fasilitas 

yang dimiliki yang merupakan strategi pengembangan pantai turi, diantaranya 

menambah atraksi air, menambah fasilitas ruangan, menggelar festival berskala 

internasional. Hal ini bermanfaat sebagai daya tarik bagi wisatawan yang ingin 

berkunjung. 
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2.2.7 Marcelina Brigita Mangkey (2018) The Effect Of City Branding To The City 

Image And Its Impact To Post-Visit Behavior Of Tourist In The Tourism 

Sites Of Manado International Journal Of Social Science and Economic 

Research Vol.3 1633-1644 ISSN 2455-8834 

 Marcelina Brigita uses the tittle ‘’The Effect Of City Branding To The City 

Image And Its Impact To Post-Visit Behavior Of Tourist In The Tourism Sites Of 

Manado’’ City brand promotion is a form of promotion and is widely used in the field 

of promotion. City brands are believed to be able to change people’s perceptions of 

their area, as well as display the uniqueness and potential that is different from other 

regions of the image of a city, the concept shows that the destination image consists 

of cognitive, emotional and affinity components. Manado is a city that is trying to 

develop and introduce uniqueness as a competitive value.  

 Therefore, this study aims to clarify the effect of city brand on city image and 

the influence of city brand on tourist visitor behavior later. Pos-Visit behavior is one 

form of evaluation of tourist trips to tourist destinations. A good evaluation score on 

the way will allow travellers to visit the city to other people and ensure that they will 

visit the city again next time. 
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Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti/ 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Perbedaan 

1. Pransiskus Albet 

(2019) 

 

Jurnal 

Komunikasi 

Nusantara 

 

No.2 Vol.1 07-

115 

 

ISSN. 2685-7650 

 

 

 

„‟Strategi 

Branding Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata kota 

Malang Dalam 

Membentuk 

Image Sebagai 

Kota 

Pariwisata‟‟ 

Penelitian ini 

merujuk pada 3 

elemen branding 

yakni : Brand 

personality, brand 

identity, serta 

brand positioning 

dalam kajian 

strategi branding di 

Disbudpar kota 

Malang, Strategi 

branding yang 

dilaksanakan  oleh 

dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata kota 

Malang bertujuan 

untuk menciptakan 

citra kota Malang 

sebagai kota 

pariwisata. 

Dalam penelitian 

ini hanya dalam hal 

pemberitaan 

tentang  wisata 

Malang yang 

dinilai masih 

kurang dalam hal 

pencitraan kota 

Malang  dan 

kurang mendapat 

dukungan dari 

masyarakat sekitar 

ditempat wisata 

 

 

 

2. Debby Arisandi 

(2019)         

Jurnal Riset 

Ekonomi Dan 

Manajemen 

Dewantara 

 

Vol. 2 No.1 109-

116 

ISSN: 2654-4326 

  

”Pengaruh 

Penggunaan 

Social Media 

Terhadap Brand 

Awerness pada 

Objek Wisata Di 

Kota Batam ” 

Wisata adalah 

wilayah geografis 

yang berbeda. 

Dalam hal ini, satu 

ataupun lebih 

wilayah 

administratif yang 

memuat unsur-

unsur: aksesbilitas, 

fasilitas wisata, 

daya Tarik wisata, 

komunitas, dan 

wisatawan, yang 

saling berhubungan 

serta lengkap guna 

mewujudkan 

Dalam penelitian 

ini hanya 

membahas tentang 

destinasi wisata 

diwilayah 

administratif 

dengan unsur-unsur 

tempat wisata, 

fasilitas wisata, 

aksebilitas, 

komunitas dan 

wisatawan yang 

saling terkait dan 

melengkapi 

perwujudan 

kegiatan wisata. 
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aktivitas wisata.  

 

 

 

 

3. Isdarmanto 

(2020) 

Journal Of 

Tourism and 

Creativity  

Vol. 4 No.1 11-17 

ISSN 2716-5159  

“Strategi 

Branding 

Pengembangan 

Industri 

Pariwisata4.0 

Melalui 

Kompetitif 

Multimedia di 

Era Digital ” 

perkembangan 

industri pariwisata 

sangat bergantung 

pada peran brand 

pariwisata. Salah 

satu faktor 

keberhasilan 

pemasaran 

pariwisata adalah 

promosi brand.  

Dalam penenlitian 

ini hanya 

membahas melalui 

masyarakat tentang 

bagaimana pada 

sistem 

pemberdayaan 

modal sosial 

pemeliharaan dan 

manajemen aset  

pariwisata „‟Yogya 

Istimewa‟‟ melalui 

program sosialisasi 

dan pemberdayaan 

tindakan efektif 

dari komunitas 

lokal. 
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4. Theresia Budi 

Jayanti (2018)  

Jurnal Muara 

Ilmu Sosial, 

Humaniora dan 

Seni 

Vol. 2, No. 1 420-

43 

ISSN 2579-6348 

Citra Kota 

Sebagai Strategi 

Pengembangan 

Pariwisata Kota 

Juwana 

 Pada penelitian ini 

membahas 

mengenai karakter 

kota Juwana 

dibutuhkan hal ini 

mengkomunikasika

n  identitas kota 

sesuai dengan  

potensi yang ada. 

Pada pengertian 

ini, karakter adalah 

jiwa yang 

merupakan 

perwujudan 

karakter non fisik 

dan fisik yang 

memberi identitas 

dan citra kota. 

 

Dalam penelitian 

ini, kota Juwana 

hanya difokuskan 

pada potensi dan 

elemen pembentuk 

kota, Seperti 

landmark, paths, 

region, node, edge. 

Fitur-fitur tersebut 

dapat 

dikembangkan 

sebagai citra kota. 
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5. Angel Purwanti 

(2015)  

 

Jurnal 

Komunikasi 

 

Vol.IX, No.2 20-

40  

ISSN 1978-4597 

 

Penataan Objek 

Wisata Sebagai 

Strategi 

Komunikasi 

Dinas Pariwisata 

Dan 

Kebudayaan 

Dalam Kegiatan 

Visit Batam 

2010 

Pariwisata di Kota 

Batam merupakan 

pariwisata yang 

berkembang. Demi 

menumbuhkan 

pariwisata di Kota 

Batam, Dinas 

Pariwisata Kota 

Batam memiliki 

salah satu program  

yakni “Visit Batam 

2010” yang 

memiliki 4 pilar 

yakni promosi, 

event pariwisata, 

penataan objek 

wisata, dan 

penataan 

infrastruktur.  

Dalam penelitian 

ini dibahas strategi 

komunikasi 

persuasif yang 

berguna untuk 

membangun 

pemahaman dan 

dukungan  terhadap 

ide, kasus, produk 

atau jasa ke Batam. 
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6. Fitri Yanti (2011)  

Jurnal Program 

Studi Pendidikan 

Sejarah  

Vol.4 No.1 46-57  

ISSN 2301-8305 

 

Eksitensi Objek 

Wisata Turi 

Beach Di 

Kecamatan 

Nongsa Dalam 

Mengembangka

n Pariwisata 

Dikota Batam 

Keberadaan obyek 

wisata pantai turi 

tidak terlepas dari 

strategi pemasaran 

yang telah 

dilakukan agar  

sanggup bersaing 

dengan obyek 

wisata lainnya yang 

berada di nongsa. 

Keberadaan  wisata 

pantai turi dapat 

dilihat dari segi 

bangunan dan 

fasilitas yang 

dimiliki yang 

merupakan strategi 

pengembangan 

pantai turi, 

diantaranya 

menambah atraksi 

air, menambah 

fasilitas ruangan, 

menggelar festival 

berskala 

internasional.  

Dalam penelitian 

ini hanya 

membahas 

mengenai 

keberadaan objek 

wisata dipantai 

Turi yang 

merupakan tempat 

wisata yang 

semenjak awal 

berkembang selalu 

mengalami 

perkembangan dan 

pergantian 

pembangunan 
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 7. Marcelina Brigita 

Mangkey (2018)  

Journal Of Social 

Science and 

Economic 

Research  

Vol.3 1633-1644  

ISSN 2455-8834 

 

The Effect Of 

City Branding 

To The City 

Image And Its 

Impact To Post-

Visit Behavior 

Of Tourist In 

The Tourism 

Sites Of Manado 

City brand 

promotion is a 

form of promotion 

and is widely used 

in the field of 

promotion. City 

brands are believed 

to be able to 

change people’s 

perceptions of their 

area, as well as 

display the 

uniqueness and 

potential that is 

different from other 

regions of the 

image of a city.  

 

This study only 

discusses tourist 

who visit 

attractions that 

have an impact on 

the economy and 

tourist behavior of 

tourist while 

visiting. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

           Ha 

            

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 

 

Pengaruh Digital Branding Terhadap Citra Kota 

BatamSebagai Kota Pariwisata 

CITRA KOTA (Y) 

Dalam citra Kota terdapat 3 

elemen, yaitu : 

 

1.Cognitive Image 

2.Uniq Image 

3.Affective Image 

 

Sumber : (Syarifuddin 

2018:8) 

 

Digital Branding (X) 

Dalam Digital Branding 

terdapat 3 elemen, Yaitu: 

1. Branding Positioning 

2. Brand Identity 

3. Brand Personality 

 

Sumber : (Daniel 2019:98–

99) 
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2.4. Hipotesis 

Ho : Tidak ada pengaruh antara digital branding terhadap citra kota Batam sebagai 

kota pariwisata. 

Ha :  Ada pengaruh antara dig ital branding terhadap citra kota Batam sebagai kota 

pariwisata.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang meliputi angka-angka serta 

analisis dengan ilmu statistik. Penelitian  kuantitatif  di lakukan  terhadap populasi 

serta sampel tertentu yang representative. Selain itu, memiliki sifat deduktif guna 

menjawab rumusan masalahnya yang dipergunakan sebagai teori atau konsep 

sehingga bisa dirumuskan hipotesisnya. Menurut (Yusup 2018:17) sampel yang 

diambil secara acak pada umumnya, kesimpulannya bisa digeneralisasikan 

terhadap populasi dimana sampel tersebut diambil. 

Metode yang dipergunakan yaitu metode survey. Sehingga penelitian ini 

mempergunakan kuesioner sebagai instrumen utama guna mengumpulkan 

datanya. Metode ini sering kali dipergunakan, sebab memiliki desain sederhana 

dan memiliki proses yang cepat. Penelitian survey ialah penelitian pengamatan 

dengan skala besar pada kelompok-kelompok manusia. Peneliti mempergunakan 

pendekatan kuantitatif dikarenakan lebih sistematis, rasional, serta obyektif. 
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3.2. Variabel Operasional Penelitian 

3.2.1  Digital Branding (Independent)  

Variabel Independent yang dipergunakan ialah Digital branding.  Digital 

branding  adalah membangun identitas merek suatu produk atau perusahaan 

secara online, Menurut  (Daniel 2019:98–99) dalam Digital Branding terdapat 3 

Elemen yaitu: 

1. Brand positioning  

 Adalah posisi merek yang ada di benak pelanggan, apa yang orang lain 

pikirkan saat memikirkan brand, hasil akhir dari brand positioning yakni 

keberhasilan menciptakan fokus dibenak konsumennya, hal ini menjadi alasan 

kuat mengapa konsumen perlu membeli produk. Menurut (Nofriyanti, 

Manajemen, dan Brawijaya 2017) untuk dimensi dalam Brand Positioning adalah 

sebagai berikut:  

1.  Atribut  

 Atribut produk atau merek mempunyai ciri khusus, sehingga bagi 

konsumen atribut merupakan hal yang sangat penting dikarenakan sebagai 

penanda suatu brand, hal ini merupakan suatu keunggulan bagi suatu brand agar 

dapat semakin dikenal. 

2. Manfaat Produk 

Produk atau merek harus mempunyai keunggulan tertentu, sehingga hal ini 

konsumen dapat mengetahui keunggulan dalam merek brand tersebut.  
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3. Kategori Produk 

Konsumen menggunakan produk atau merek tertentu terdapat berbagai 

variasi dari suatu brand. Sedangkan menurut (Maharani P 2016:3) terdapat 

elemen dalam Brand Positioning sebagai berikut : 

a. Memberi informasi dalam hal ini adalah pemberian informasi dari pihak-

 pihak terkait mengenai informasi yang dibutuhkan. 

b. Penawaran mudah dijangkau merupakan suatu hal yang ditawarkan 

 penjual kepada calon pembeli dari suatu barang. 

c. Nyaman  adalah  kebutuhan dasar atas beberapa faktor kondisi lingkungan, 

 seperti: segar, sejuk, enak 

d. Lokasi strategis merupakan  lokasi yang  menguntungkan,  berdampak 

 besar pada sektor ekonomi, industri maupun kegiatan usaha. 
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2. Brand Personality  

Menurut (Mufli 2018) Brand Personality adalah  faktor yang mendorong  

minat beli konsumen  untuk membeli suatu produk sesuai dengan  karakteristik 

konsumen, seperti unik, lucu, mewah, elegan, sederhana. Untuk dimensi dalam 

Brand Personality  adalah sebagai berikut: 

1. Sincerity 

Dimensi ini menunjukkan sifat kemanusiaan yang tulus. Jika diterapkan 

pada suatu merek, dimensi ketulusan ni mencerminkan konsistensi yang 

sebenarnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen.  

2. Eksistensi 

Dimensi ini menunjukkan bahwa pada eksistensi disuatu pasar dapat 

diandalkan. 

(Hanggara dkk. 2015:15) berpendapat dalam brand personality terdapat 2 

elemen yang berpengaruh, yaitu : 

a. Kejujuran adalah  karakteristik dicurahkan dalam  keaslian merek baik 

dalam kualitas mapun identitas merek. 

b. Perbedaan adalah karakteristik dalam  melakukan perbedaan dan inovasi 

atas suatu merek 
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3.  Brand Identity  

Adalah cara bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk kepada 

konsumen, hal ini mengacu pada cara kita memandang dan merasakan perusahaan 

dengan memperhatikan visi perusahaan, Menurut (Gunawardane 2015) untuk 

dimensi dalam Brand Identity  adalah sebagai berikut: 

1. Culture 

Adalah sekumpulan nilai menjadi inspirasi dari suatu merek tertentu. 

2. Physique 

Adalah sifat yang terbentuk difikiran saat memikirkan tentang suatu merek. 

3. Relationship 

Adalah cara untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. 

Sedangakan untuk elemen menurut (Pane 2018:3) dalam hal ini terdapat 3 elemen, 

yaitu : 

a. Nama merek adalah hal utama dalam sebuah merek agar dapat diketahui 

oleh orang. 

b. Logo adalah tampilan grafis dari nama merek yang tidak boeleh dianggap 

remeh, yang dapat meningkatkan kesadaran merek. 

c. Akronomium adalah yang bertindak sebagai nama pengingat. 

 

. 
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3.2.2  Citra Kota (Dependent)  

Variabel terikat ialah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

dikarenakan terdapat variabel independent. Variabel yang dipergunakan ialah 

Citra kota. Citra kota yaitu persepsi atau kesan antara pengamat dengan 

lingkungannya, Berikut elemen citra kota menurut (Syarifuddin 2018:8) : 

1. Cognitive image 

Persepsi wisatawan dari informasi yang diperoleh mengenai kualitas 

pengalaman, lingkungan alam, Menurut (Ferbita dkk. n.d.) dimensi dari cognitive 

image terdiri dаri sebuah pengalaman oleh wisatwan, atraksi wisata pada saat 

berdestinasi, hiburan, tradisi budaya serta infrastruktur yang ada pada tempat 

pariwisata ketika berwisata.  

Ada beberapa elemen dalam cognitive image, yaitu : 

a. Daya tarik adalah tingkat keberagaman atraksi wisata  

b. Aksebilitas adalah tingkat kemudahan menuju akses kelokasi, tingkat 

kemudahan transportasi 

c. Fasilitas adalah tingkat ketersediaan fasilitas penunjang, Seperti tempat 

beribadah, tempat makan, dan area parkir, atm, rumah sakit atau 

penginapan. 

d. Paket wisata adalah paket wisata yang ditawarkan 

e. Aktifitas adalah tingkat keberagaman aktifitas wisata 
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2. Unique Image 

 Pengetahuan,  kosepsi, dan  interpretasi tentang suatu tempat yang spesifik 

merupakan pengertian dari unique image. Menurut (Afrilia 2018) Untuk dimensi 

pada unique image adalah keunikan dari suatu tempat wisata sehingga menarik 

wisatawan untuk dapat berkunjung dan tinggal lebih lama.Dan untuk elemen dari 

unique image ada beberapa hal yang harus diketahui, yakni : 

a. Lingkungan alam  adalah  lingkungan  yang  dalam  proses terciptanya tanpa 

adanya intervensi dari tangan manusia. 

b. Atraksi lokal adalah Untuk memahami kehidupan budaya daerah. 

3.      Affective image 

Menurut (A 2016) Persepsi seorang wisatawan atas kunjungan yang 

dilakukan, hubungan sosial yang dilakukan dengan masyarakat yang dijumpai dan 

mempunyai  perasaan kontak  sosial dan berdampak pada nilai yang dirasakan,  

sedangkan konsep affective image adalah perasaan yang menyenangkan sehingga 

dapat membuat wisatawan yang berkunjung santai adalah  terdiri dari : 

a. Santai adalah  bebas dari rasa ketegangan ketika mengunjungi suatu temoat 

b. Menarik adalah membangkitkan hasrat atau mempengaruhi orang untuk 

berkunjung dan mempresentasikan daya tarik suatu obyek wisata , yang 

biasanya digambarkan dengan keindahan, kekaguman, keingintahuan, 

kenyamanan, kesenangan yang dialami wisatawan selama perjalanan.  
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Tabel 3. 1 Tabel Operasional Variabel 

Variabel Konseptual Definisi 

Operasional 

Indikator 

 

 

 

 

Digital  

Branding (X) 

 

 

Membangun identitas 

merek suatu produk 

atau perusahan secara 

online 

Brand 

Positioning 

a. Harga 

b. Penggunaan 

c. Pesaing 

Brand 

Personality 

a. Kejujuran 

b. Perbedaan  

Brand  

Identity 

a. Nama Merek 

b. Logo 

c. Akronomium 

Citra  

Kota (Y) 

Kesan atau persepsi  

pengamat  

Cognitive  

Image 

a. Daya Tarik 

b. Aksebilitas 

c. Fasilitas 

d. Paket Wisata 

e. Aktifitas 

Unique Image a.Lingkungan alam 

b. Atraksi lokal 

Affective 

Image 

a. Santai 

b. Menarik 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

(Puteri 2020:11) meenyebutkan populasi ialah suatu wilayah yang 

didalamnya terdapat objek dan subjek dengan kemampuan dan keistimewaan 

tertentu yang telah diidentifikasi oleh peneliti guna ditelusuri serta selanjutnya 

ditarik kesimpulan, Populasi bukan hanya berbicara tentang manusia tetapi 

tentang objek alam lainnya. Populasi bukan hanya tentang kuantitas yang terdapat 

pada objek ataupun subjek, melainkan mencakup pada semua individual. 

Populasi pada penelitian ini ialah wisatawan yang berwisata ke Kota Batam, 

dari data yang didapatkan dari https://batamkota.bps.go.id/ dimana wisatawan 

yang berwisata ke kota Batam tahun 2019 berjumlah 1.947.978 orang. 

3.3.2 Sampel  

Bagian dari jumlah yang mempunyai karakteristik secara keseluruhan 

disebut sampel. Sampel digunakan jika sebuah populasi besar maka peneliti 

mempergunakan sampel yang diambil dari populasi. 

 

Rumus 3. 1 Slovin 
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Keterangan : 

Dimana : 

1 = Konstanta 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e2 = Kelonggaran ketidak telitian dikarenakan kesalahan pengambilan sampel 

yamg bisa ditelorir. 

Diketahui : 

1 = Konstanta 

n = Ukuran Sampel 

N = 1.947.978 

e2 = 9% 

n = 1.947.978 

      1+1.947.978 (0,09)² 

n = 1.947.978 

      1+1.947.978 (0,0081) 

   =   1.947.978 

         15.779,62 

  = 123.44 dapat dibulatkan menjadi 124 sampel. 

Maka dapat disimpulkan sampel penelitian berjumlah 124 responden. 
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Pada penelitian ini distribiusi penyaluran sampel memeprgunakan simple 

random sampling, Sampelnya diambil secara acak dari populasi dengan tidak 

memperhatikan tingkatan dala populasi tersebut (Puteri 2020:13) Teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan yakni kuisioner atau angket, Yang 

merupakan kumpulan daftar pertanyaan yang sudah tersusun secara sistematis. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Kuesioner 

Kuisioner ialah suatu teknik pengumpulan informasi dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam kuisioner dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis kepada narasumber (E.Suwandi 2018) Teknik pengumpulan 

informasi akan lebih efektif jika peneliti memahami dengan jelas variabel yang 

diukur dan memahami orang yang diwawancara, Pada kuisioner ini dilakukan 

pengukuran menggunakan skala likert dengan menanyakan kepada responden. 

Menurut (Pranatawijaya dkk. 2019:132) mendefinisikan skala likert sebagai 

mengukur persepsi dan pendapat responden mengenai peristiwa atau fenomena 

sosial, Skala likert dapat dipakai guna mewakili pendapat narasumber misalnya 

sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, serta sangat tidak setuju dengan 

pernyataan pada kuisioner maka skornya 1-5. Dengan mengukur skala likert, 

variabel yang akan diukur serta dideskripsikan sebagai dimensi kemudian 

ditampilkan sub indikator, dan sub variabel tersebut ditampilkan sebagai indikator 

yang bisa diukur. Pada akhirnya indikator diukur dan menjadi tolak ukur yang 

merupakan alat meliputi pertanyaan yang hendak dijawab respondennya. Tiap 
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jawaban yang berkaitan dengan pernyataan yang akan dijawab oleh responden 

melalui kata berikut : 

Tabel 3. 2 Skala Likert pada teknik pengumpulan data 

Skala Likert Kode Nilai 

Sangat setuju SS 5 

Setuju  S 4 

Netral N 3 

 Tidak setuju TS 2 

Sangat tidak setuju STS 1 

Sumber : (Pranatawijaya dkk. 2019:132) 

Dengan menggunakan kuisioner dan membagikan kepada responden yang 

sudah ditetapkan sebagai sampel, Kuisioner pada penelitian ini berisikan 

pertanyaan untuk dijawab oleh responden, Dengan mengumpulkan data atau fakta 

yang mempunyai sifat teoritis serta mempunyai hubungan terhadap permasalahan 

yang diteliti, Pada penelitian ini menggunakan Google form dengan mengakses 

laman https://forms.gle/icEKa7n5AczUgVSu9 sebagai bentuk perwakilan dari 

kuisioner  dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan instagram untuk 

memperoleh data dikarenakan new normal pada masa pandemi dan keterbatasan 

waktu yang dimiliki peneliti 
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3.4.2 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dipakai gunamengetahui data pendukung menurut buku 

literatur, referensi jurnal, maupun akses internet berdasarkan situs website resmi 

yang berkaitan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

(L.Gloria dkk 2019) Menyatakan bahwa ilmu statistika yang membahas cara 

mengumpulkan data kemudian merangkumnya dalam satuan analisis seperti: 

frekuensi, mean, median, mode dan range merupakan bentuk analisis deskriptif.  

Aspek statistik dapat dilihat dari : (a) Menyajikan data hanya dalam bentuk 

tabel atau grafik, (b) Meringkas dan menjelaskan data, hingga menyajikan sebaran 

data. Analisis data deskriptif memuat data tentang deskripsi tanggapan responden 

yang telah menyelesaikan kuisioner didalam penelitian. 

Menurut (Yusup 2018:17) Statistik dipakai guna menganalisis dengan 

menyajikan ataupun mendeskripsikan daya yang didapatkan dengan tidak 

bermaksud menarik kesimpulan tentang generalisasi, penelitian dilakukan pada 

populasi (tanpa mengambil sampel) yang jelas dengan mempergunakan statistik 

deskriptif dalam menganalisis. Namun, jika penelitian dilaksanakan atas dasar 

sampel, analisisnya bisa mempergunakan statistik deskriptif, statistik deskriptif 

sendiri bisa dipergunakan jika penelitian hanya perlu menyajikan data sampel 

serta tidak berkeinginan menarik kesimpulan untuk populasi dimana sampel 

tersebut diperoleleh. 
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3.6 Uji Validitas Dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas  

Sejumlah ahli memberi pendapat tentang validitas yang serupa satu sama 

lainnya, dimana inti pendapatnya yakni uji yang bertujuan guna memahami 

seberapa jauh alat pengukur ini bisa mengukur apa yang hendak diuji. Untuk 

menguji validitas, penulis menggunakan analisis SPSS.  

Pengujian validitas dilaksanakan guna memberi jaminan adanya kesamaan 

antara data yang sudah didapatkan dengan data yang sebenarnya. Jika suatu 

instrument dikatakan valid maka dinyatakan memiliki validitas yang tinggi, 

begitupun sebaliknya jika instrument tidak valid maka dinyatakan kurang 

memiliki validitas.  

Percobaan guna menguji apakah item-item pada kuisioner valid atau tidak 

dapat dilihat melalui koefisien korelasi product moment. Angka yang 

membuktikan hubungan antara skor pertanyaan dengan skor akhir adalah 

koefisien korelasi. (Yusup 2018:18) Berpendapat bahwa alat ukur tersebut valid 

atau tidak tergantung dari kemampuan alat ukur tersebut untuk mendapatkan 

target yang akan diukur. Untuk dapat menyatakan sebuah alat ukur yang valid 

tidak hanya kemampuan untuk menyiratkan data dengan benar, namun harus bisa 

memberi representasi data yang tepat serta akurat. 

Dalam menetapkan layak atau tidaknya suatu item dipergunakan, uji 

signifikasi koefisien korelasi biasanya dilakukan dengan  taraf 0,05 (Yusup 

2018:18). Yang berarti item tersebut dianggap memliki tingkat yang dapat 

diterima atau mempunyai korelasi yang signifikan dengan skor item total. Apabila 
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suatu item memiliki nilai pencapaian, koefisien korelasi minimal 0,30maka 

dinyatakan memiliki kemampuan membedakan yang cukup memuaskan dan 

dipandang efektif. 

Nilai koefisien korelasi product moment didapatkan mempergunakan rumus: 

  

Rumus 3. 2 Uji Validitas  

 Sumber : (Yusup 2018:18) 

Dimana: 

rix = koefisien korelasi 

i  = skor item 

x  = skor total dari x 

n  = jumlah banyaknya subjek (sampel) 

 

Diterima atau tidaknya suatu data dapat dilihat dengan kriteria: 

1. Apabila r hitung >r tabel maka item-item pertanyaan terkait dinyatakan 

dengan skor total item terkait, maka item terkait dianggap valid. 

2. Apabila r hitung<r tabel maka item pertanyaan terkait dianggap tidak 

berkolerasi signifikan dengan skor total item terkait, sehingga item terkait 

dianggap tidak valid. 
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3.6.2 Uji Reabilitas Data 

Uji ini didefinisikan sebagai suatu indek yang memperlihatkan seberapa 

jauh hasil sebuah pengukuran bisa dipercaya. (Wibowo, 2012: 52) menyebutkan 

pengujian ini memiliki tujuan guna mengukur serta mengetahui tingkat 

konsistensi alat ukur. Cara yang dipergunakan dalam menguji reliabilitas 

kuesioner yaitu dengan mempergunakan koefisien Cronbach’s Alpha, dengan 

rumusan:  

 
Rumus 3. 3 Cronbach`s Alpha

 

 Dimana:  

    = Reliabilitas Instrumen 

K      = Banyaknya butir soal  

 = Jumlah varians butir 

 = Varians total 

 Uji ini bisa diperhitungkan dengan software IBM SPSS 23.0. Pertama 

mencari nilai tingkat keandalan Cronbach’s Alpha, selanjutnya membandingkan 

nilai tingkat keandalan Cronbach’s Alpha yang disajikan dalam tabel dibawah 

(Wibowo 2012): 

 



47 

 

 

Tabel 3. 3 Tingkat Keandalan Cronbach’s Alpha 

Nilai Cronbach's Alpha  Tingkat Keandalan 

0.0-0.20 Kurang Andal 

>0.20-0.40 Agak Andal 

>0.40-0.60 Cukup Andal 

>0.60-0.80 Andal 

>0.80-1.00 Sangat Andal 

Sumber: Hair et al. (2014) 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji ini bertujuan guna memberi percobaan atau pengujian pendahuluan yang 

dipakai dalam mendapatkan data, tipe data, serta bentuk data yang akan diolah 

lebih jauh dari kelompok data awal yang sudah diapatkan, dengan demikian 

persyaratan guna memperoleh data ekstraksi data bisa menjadi penuh (L.Gloria 

dkk 2019:148) 

3.6.4 Uji Normalitas Data 

Pengujian ini memiliki tujuan agar memahami apakah perbedaan yang 

diteliti berdistribus normal atau tidak normal. Perbedaan nilai yang berdistribusi 

normal bisa menggambarkan kurva yang bila dilihat akan terbentuk seperti 

lonceng (L.Gloria dkk 2019:148) 
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3.6.5  Uji Heteroskedastistas 

Suatu gaya bisa bermasalah dalam heteroskedastistas yang mengartikan ada 

atau ada varian variabel pada model yang berbeda. Fakta ini juga bisa 

mengartikan terdapat perbedaan residual dan varian pada model regresi terkait. 

Pada penelitian ini uji heteroskesastisitas akan mempergunakan uji park gleyser 

dengan mengkorelasi nilai residual dengan setiap variabel independent. Apabila 

hasil yang diperoleh mempunya nilai signifikansi > 0,05, maka model tidak 

mengalani heteroskedastisitas (R.Ayuwardani 2018:148). 

3.6.6 Uji Pengaruh 

 Uji ini dilakukan dengan mempergunakan pengujian regresi dan persamaan 

umum pengujian regresi yakni: 

 

Rumus 3. 4 Regresi 

Dimana:  

Y = Citra Kota 

α = Konstanta 

X₁ = Digital Branding 

B₁ = Koefisien Regresi 

 e = Standar Error (R.Ayuwardani 2018:148) 

 

 

 

 

Y = α + B₁ + X₁ + e 



49 

 

 

3.6.7 Uji T 

Menurut (Yusup 2018:19) Pengujian dilakukan pada koefisien regresi (uji 

parsial), model persamaan yang dipergunakan yaitu: Interval nilai R2 berkisar 0 

hingga 1 (0≤R2≤1). Semakin besarnya R2 (mendekati 1), semakin baik model 

regresi, semakin mendekati 0, maka keseluruhan variabel independent tidak bisa 

menerangkan variabilitas dari variabel independentnya.
  

 

Rumus 3.5 Uji T 

Keterangan: 

Y = Nilai Pengamatan 

Y* = Nilai Y yang ditaksir dengan menggunakan model regresi 

 = Nilai rata-rata pengamatan 

k = Jumlah variabel independen 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

3.7 Jadwal Penelitian 

Waktu penelitian yang dipergunakan peneliti guna melaksanakan penelitian 

ini meliputi persiapan, pelaksanaan, serta pelaporan hasil penelitian dalam bentuk 

tabel berikut : 

Tabel 3. 4 Jadwal Penelitian 

Sumber: Data Olahan Penulis,2021 

 

 

No. 
Tahapan 

Kegiatan 

Waktu Penelitian  

 

2020 

 

2021 

Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nov Des Jan 

1 Penentuan Topik                     

2 Pengajuan Judul                      

3 

Pengesahan 

Objek Penelitian                   

  

4 

Pengajuan Surat 

Penelitian                   

  

5 Pengajuan Bab 1                     

6 Pengajuan Bab 2                     

7 Pengajuan Bab 3       

  

          

8 

Penelitian 

lapangan dan 

pembuatan 

kuisioner                   

  

9 

Pengumpulan 

Kuisioner dan 

Pengelolahan 

Data                   

  

10 

Pengajuan Bab 

4&5 Jurnal 

Penelitian                   

  

11 

Pengumpulan 

Skripsi dan 

Jurnal                   

  


