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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Pembahasan teori ini bertujuan memaparkan dan menjelaskan konsep-

konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Konsep 

adalah istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan 

menggeneralisasikan objek atau hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari 

pengamatan.
6
 

1. Teori S-O-R 

Teori dalam penelitian ini adalah teori S-O-R yaitu singkatan dari 

Stimulus Organism Respons berasal dari psikologi. Lalu teori ini diterapkan 

dalam ilmu komunikasi karena objek dari psikologi dan komunikasi sama 

yaitu manusia yang memiliki tingkah laku, sikap, opini, dan efek.
7
 

Teori stimulus-Organisme-respons ini pada dasarnya merupakan suatu 

prinsip belajar yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap 

stimulus tertentu. Dengan demikian, seseorang dapat menjelaskan suatu 

kaitan erat antara pesan-pesan media dan reaksi audience. McQuail 

menjelaskan elemen-elemen utama dari teori ini adalah:
8
  

a. Pesan (stimulus) 

b. Seorang penerima atau receiver (Organisme) 

c. Efek (respons) 

 Prinsip stimulus-Organisme-respons ini merupakan dasar dari teori 

jarum hipodermik, teori klasik mengenai proses terjadinya efek media massa 

yang sangat berpengaruh. Seperti yang telah dijelaskan diatas, teori jarum 

hipodermik memandang bahwa sebuah pemberitaan media massa diibaratkan 

sebagai obat yang disuntikkan kedalam pembuluh darah audience, yang 

                                                             
6
 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2006), 17. 
7
 Denish MC Quail, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 1989),  

8
 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan DiskursusTeknologi 

Komunikasi di masyarakat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 281 
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kemudian audience akan bereaksi seperti apa yang diharapkan. Dalam 

masyarakat massa, dimana prinsip stimulus-respon mengasumsikan bahwa 

pesan informasi dipersiapkan oleh media dan didistribusikan secara sistematis 

dan dalam skala yang luas. Sehingga secara serempak pesan tersebut dapat 

diterima oleh sejumlah besar individu, bukan ditujukan pada orang perorang. 

Kemudian sejumlah besar individu itu akan merespon pesan informasi itu. 

Penggunaan teknologi telematika yang semakin luas dimaksudkan untuk 

reproduksi dan distribusi pesan informasi itu sehingga diharapkan dapat 

memaksimalkan jumlah penerima dan respons oleh audience, sekaligus 

meningkatkan respons oleh audience.
9
 

Dalam proses komunikasi berkenaan dengan perubahan sikap adalah 

aspek “How” bukan “Who” dan “Why”, jelasnya How to communicate, dalam 

hal ini how to change the attitude, bagaimana mengubah sikap komunikan, 

stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima 

atau ditolak, setelah komunikan mengolahnya dan menerimanya, maka 

terjadinya kesediaan untuk mengubah sikap.
10

 

Gambar 2.1 Teori S-O-R 

 

      

 

 

 

 

 

                                                             
9
 Ibid., 281-282 

10
 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2003), 255 
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Menurut stimulus respon ini efek yang ditimbulkan adalah reaksi 

khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan 

dan kesesuain antara pesan dan reaksi komunikan. Proses ini digambarkan 

„perubahan sikap‟ dan bergantung pada proses yang terjadi pada individu:
11

 

a. Stimulus yang diberikan pada organisme dapat diterima atau dapat 

ditolak, maka pada proses selanjutnya terhenti. Ini berarti bahwa 

stimulus tidak efektif dalam mempengaruhi organisme. Jika stimulus 

diterima oleh organisme berarti adanya komunikasi dan adanya 

perhatian dari organisme. Dalam hal ini, stimulus adalah efektif dan ada 

reaksi. 

b. Langkah berikutnya adalah jika stimulus telah mendapat perhatian dari 

organisme, maka proses selanjutnya adalah mengerti terhadap stimulus. 

c. Pada langkah selanjutnya adalah bahwa organisme dapat menerima 

secara baik apa yang telah diolah sehingga dapat kesediaan untuk 

perubahan sikap. Dalam proses perubahan sikap ini terlihat bahwa sikap 

berubah jika rangsangan yang diberikan benar-benar melebihi 

rangsangan semula. 

2. Respon  

a. Definisi Respon 

Respon merupakan bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari 

pengamatan. Kesan tersebut bisa menjadi isi kesadaran yang dapat 

dikembangkan dengan konteks pengalaman waktu antisipasi keadaan untuk 

dimasa yang akan datang. Respon yang muncul kealam kesadaran mendapat 

dukungan atau mungkin juga rintangan dari respon lain. Dukungan terhadap 

respon akan menimbulkan rasa senang, sedangkan rintangan terhadap respon 

akan menimbulkan rasa tidak senang.
12

 

Selain itu, respon juga merupakan tanggapan atau umpan balik 

komunikan dari menafsirkan pesan atau tanggapan dari suatu pesan yang 

                                                             
11

 Ibid. 255 
12

 Soemanto, 2003 : 25) 
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telah disampaikan, baik dari media cetak seperti surat kabar maupun dari 

media elektronik seperti televisi. Timbulnya respon disebabkan oleh adanya 

subjek yang menarik perhatian komunikan. Hasil dari respon ini ada dua 

bentuk yaitu rasa senang atau rasa benci. Biasanya respon bisa berbentuk 

kritikan atau saran. Dalam merespon sesuatu sangat dipengaruhi oleh 

pendidikan, pengalaman orang yang merespon.
13

 

Munculnya respon memerlukan beberapa unsur yang meliputi unsure 

pribadi, kelompok atau masyarakat. Dari unsur itu kemudian adanya interaksi 

dan adanya jenis kegiatan tertentu disertai dengan kesadaran dan rasa 

tanggung jawab. Jadi Respon masyarakat Kota Pekanbaru adalah kesan yang 

dihasilkan dari City Brand Pekanbaru kota Madani. 

b. Ciri-ciri Respon 

Menurut Notoatmojo dilihat dari bentuk respon stimulus ini, maka 

perilaku dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
14

 

1) Perilaku tertutup (covert behavior) 

Respon atau reaksi terhadap stimulus ini memberikan perhatian, 

tanggapan, dan persepsi yang terjadi pada orang yang menerima 

stimulus tersebut, dan dapat diketahui dengan pertanyaan. 

2) Perilaku terbuka (overt behavior) 

Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam segi kebutuhan 

dan merasa puas terhadap pesan yang diterima. 

3) Perilaku mendalam (deept behavior) 

Dalam hal ini, penerima stimulus mendapatkan pemahaman dari pesan 

yang diterima. 

Sedangkan menurut Denis MC Quail tidak semua jawaban merupakan 

respon. Respon bernilai lebih daripada jawaban bisa. Respon merupakan 

reaksi, artinya peng-iyaan atau penolakan, sikap acuh tak acuh terhadap apa 

yang disampaikan oleh komunikator dalam pesannya. Lebih jelas lagi situasi 

                                                             
13

 Surya Yoga Sugama, Respon Komunitas Fotografi Pekanbaru (KFP) Terhadap 

Tayangan Mata Lensa di Antv, (Skripsi UIN Suska Riau). 
14

 S. Susanto  Astrid, Komunikasi Teori  dan Praktek I, (Bandung: Bina Cipta, 1979),   4. 
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seorang komunikator dalam hal respon yang diperolehnya dari komunikan 

dalam tahap-tahap dibawah ini.
15

 

1) Ide diterima dan dianjurkan kepada orang lain (oleh komunikan). 

2) Ide-ide diterima oleh komunikan dan dilaksanakan. 

3) Ide diterima tapi main „dipikir-pikir‟. 

4) Ide tidak diterima. 

5) Komunikan memikirkan ide dari lawan komunikator. 

6) Komunikan menerima ide dari lawan komunikan dan menganjurkan 

orang lain untuk juga menerima ide lawan komunikator. 

c. Macam-macam Respon 

Macam-macam respon terbagi dalam dua kelompok:
16

 

1) Konfirmasi 

a) Pengakuan langsung 

Saya menerima pernyataan anda dan memberikan respon segera. 

Misalnya, “saya setuju. Anda benar”. 

b) Perasaan positif 

Saya mengungkapkan perasaan yang positif terhadap apa yang 

anda katakan. 

c) Respon meminta keterangan 

Saya meminta anda menerangkan isi pesan anda. Misalnya, 

“ceritakan lebih banyak tentang itu”. 

d) Respon setuju 

Saya memperteguh apa yang telah anda katakan. Misalnya, “saya 

setuju ia memang bintang saat ini”. 

e) Respon suportif 

Saya mengungkapkan pengertian, dukungan, atau memperkuat 

anda. Misalnya, “saya mengerti apa yang anda rasakan”. 

2) Diskonfirmasi 

                                                             
15

 Ibid., 4. 
16

 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), 127. 
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a) Respon sekilas 

Saya memberikan respon pada pernyataan anda, tetapi dengan 

segera mengalihkan pembicaraan. Misalnya, “apakah film itu 

bagus? Lumayan. Jam berapa besok anda harus saya jemput?”. 

b) Respon impersonal 

Saya memberikan komentar dengan menggunakan kata ganti orang 

ketiga. Misalnya, “orang memang sering marah diperlakukan 

seperti itu”. 

c) Respon kosong 

Saya tidak menghiraukan anda sama sekali. Tidak memberikan 

sambutan verbal atau nonverbal. 

d) Respon yang tidak relevan 

Seperti respon sekilas, saya berusaha mengalihkan pembicaraan 

tanpa menghubungkan sama sekali dengan pembicaraan anda. 

Misalnya, buku itu bagus, “saya heran mengapa rini belum juga 

pulang. Menurut kamu kira-kira kemana dia?” 

e) Respon interupsi 

Saya memotong pemicaraan anda sebelum anda selesai dan 

mengambil alih pembicaraan. 

f) Respon rancu 

Saya berbicara dengan kalimat-kalimat yang kacau, rancu, dan 

tidak lengkap. 

g) Respon kontradiktif 

Saya menyampaikan pesan verbal yang bertentangan dengan pesan 

nonverbal. Misalnya, saya mengatakan dengan bibir mencibir dan 

intonasi suara yang merendah, “memang, bagus betul 

pendapatmu”. 

d. Faktor Terbentuknya Respon 

Tanggapan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi jika memenuhi 

faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang 

bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya, individu 
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mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh 

keadaan sekitar. Tidak semua stimulus mendapat respon individu, karena 

individu melakukan stimulus yang ada persesuain atau yang menarik dirinya. 

Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu itu sendiri.
17

 

Dengan kata lain, stimulus akan mendapat pemilihan dan individu akan 

bergantung pada dua faktor, yaitu:
18

 

1) Faktor Internal : yaitu faktor yang ada dalam individu manusia itu 

sendiri dari dua unsure yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang 

mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipengaruhi oleh 

eksistensi kedua unsure tersebut. Apabila terganggu salah satu unsure 

saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda 

intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan 

berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan yang lain. 

Unsure jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan 

cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan baian-bagian tertentu pada 

otak. Unsure-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan 

dan perasaan (feeling), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, 

motivasi, dan sebagainya. 

2) Faktor Eksternal : yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Menurut 

Bimo Walgito dalam bukunya pengantar psikologi umum mengatakan 

bahwa faktor lingkungan berhubungan dengan objek menimbulkan 

stimulus dan stimulus mengenai alat indera. 

e. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Respon 

Menurut Wasty Sumanto, Respon atau tanggapan yang muncul kealam 

kesadaran mendapat dukungan atau mungkin juga rintangan dari respon lain. 

Dukungan terhadap respon akan menimbulkan rasa senang, sedangkan 

rintangan terhadap respon akan menimbulkan rasa tidak senang. 

Kecendrungan untuk mempertahankan rasa tidak senang memancing 

                                                             
  

17
 Harfisah , Respon Mahasiswa Jurusan Komunikasi UIN Suska Riau Terhadap 

Program Siaran Islamic Spirit di Radio Robbani FM 91,6 MHz Pekanbaru, skripsi mahasiswa 

UIN Suska Riau 2014, 10.  

  
18

Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum UGM, (Jogjakarta: 1996), 55. 
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bekerjanya kekuatan atau kemaun, kemuan ini sebagai gerak tingkah laku 

manusia. 
19

 

Ada tiga faktor yang mempengaruhi respon menurut Sarlito Wirawan 

Sarwono, yakni:
20

 

1) Faktor perhatian 

    Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkain-

rangkain stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli 

lain melemah. Perhatian terjadi apabila kita mengkonsentrasikan 

melalui alat indera yang lain.  

2) Faktor structural fungsional 

   Structural fungsional adalah faktor yang mempengaruhi respon 

lazim, disebut sebagai kerangka tujuan. Faktor fungsional berasal dari 

kebutuhan, pengalaman masa lampau, dan hal-hal yang termasuk apa 

yang disebut sebagai faktor-faktor personal. 

3) Faktor structural 

    Faktor structural adalah faktor yang berasal dari stimuli fisik dan 

efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Jika ingin 

memahami suatu peristiwa, maka tidak dapat meneliti fakta-fakta 

terpisah, tetapi harus memandang dalam hubungan keseluruhan. 

Sedangkan menurut Sarlito, respon itu dipengaruhi oleh:
21

 

1) Perhatian 

Biasanya perhatian tidak menangkap seluruh  rangsangan yang ada 

disekitar secara sekaligus. Tetapi akan memfokuskan perhatian secara 

sekaligus pada satu atau dua objek saja. Perbedaan focus antara satu 

orang dan yang lainnya menyebabkan perbedaan respon antara 

mereka. 

                                                             
19 Harfisah , Respon Mahasiswa Jurusan Komunikasi UIN Suska Riau Terhadap Program 

Siaran Islamic Spirit di Radio Robbani FM 91,6 MHz Pekanbaru, skripsi mahasiswa UIN Suska 

Riau 2014, 12. 
20

 Sarwono Sarlito Wirawan, Teori-teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 

hlm 49. 

   
21

 Ibid.,49 
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2) Kebutuhan 

Kebutuhan setiap orang akan menghasilkan perbedaan dalam persepsi 

yang muncul. Perbedaan persepsi akan berdampak dengan perbedaan 

respon. 

3) Set 

Set adalah harapan seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul. 

Perbedaan set menyebabkan perbedaan respon. 

4) Sistem nilai 

Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat juga berpengaruh 

terhadap respon. 

5) Ciri-ciri kepribadian mempengaruhi respon. 

f. Sifat-sifat Respon 

Alat-alat yang menerima perangsang dari lingkungan ini disebut 

reseptor (penerima) dari reseptor, perangsang-perangsang itu dilanjutkan oleh 

syaraf sensor ke otak. Kesan-kesan dari perangsang di atas kepada alat 

penggerak disebut efektor, dalam kegiatan ini yang perlu mendapat perhatian 

yaitu:
22

 

1) Pemilihan (Selectivity) berarti bahwa pergaulan kita dengan 

bermacam-macam media perangsang yang ada dalam lingkungan. 

Kita hanya membatasi hubungan kita dengan perangsang yang ada 

artinya bagi pada waktu itu. Begitu juga dengan respon yang kita 

berikan.  

2) Set (Prepatory) adalah suatu keadaan siap atau sikap media yang 

dialami seorang individu sebagai persiapan di dalam melalui suatu 

tindakan prepator set merupakan suatu factor memungkinkan individu 

bertindak secara efisien.  

 

 

 

                                                             
22

 Anisah, Respon Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau Terhadap 

Tayangan Acara YKS di Trans TV, (Skripsi UIN Suska Riau, 2014), 15 



16 
 

3. Branding Kota (City Branding) 

a. Pengertian 

Menurut Dinnie Branding Kota (City Branding) adalah 

mengidentifikasi suatu set brand attributes sebagai yang dimiliki sebagai 

sebuah kota sesuai urutan untuk membentuk sebuah dasar yang digunakan 

untuk menghasilkan persepsi positif dari banyak audiences. Menurut Simon 

Anholt dalam Moilanen dan Rainisto mendefinisikan sebagai manajemen 

suatu citra destinasi melalui inovasi strategis serta koordinasi ekonomi, 

komersial, sosial, kultural dan peraturan pemerintah mendefinisikan Branding 

Kota (City Branding)  sebagai manajemen suatu citra destinasi melalui 

inovasi strategis serta koordinasi ekonomi, komersial, sosial, kultural dan 

peraturan pemerintah. Selanjutnya Kavaratzis dan Ashworth (2008) 

menganggap bahwa Branding Kota (City Branding)  mirip dengan merek 

perusahaan. 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.
23

 

Selain itu Branding Kota (City Branding)  adalah perangkat 

pembangunan ekonomi perkotaan. Branding Kota (City Branding)  

merupakan perangkat yang dipinjam dari praktik-praktik pemasaran oleh para 

perencana dan perancang kota beserta semua pemangku kepentingan. 

Sebagaimana produk, jasa dan organisasi, kota membutuhkan citra dan 

reputasi yang kuat dan berbeda demi mengatasi persaingan kota 

memperebutkan sumber daya ekonomi di tingkat loka, regional, nasional dan 

Global.
24

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Branding 

Kota (City Branding)  merupakan upaya membangun sebuah kota dengan 

                                                             
23

Siti Zumroh Nur Ivani,  “pengaruh city branding “enjoy jakarta” terhadap citra kota 

dan keputusan berkunjung youth traveler ke jakarta “,  (Skripsi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 19 
24

 M. Rahmat dan Ummi Salamah. Branding Tempat: Membangun Kota, Kabupaten, dan 

Provinsi Berbasis Identitas. (Jakarta Selatan: Makna Informasi, 2014), 1 
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menggunakan teknik pemasaran untuk menemukan identitas dan positioning 

yang kuat agar dapat bersaing yang bertujuan menarik investor, penduduk, 

sumber daya yang baik, wisatawan yang dikomunikasikan melalui berbagai 

cara kepada pihak internal dan eksternal. 

Allen dalam buku M.rahmat dan Ummi Salamah membedakan brand 

korporat dan brand tempat sebagai berikut:
25

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Brand Korporat dan Brand Tempat 

Perbedaan Brand Korporat dan Brand Tempat 

Brand Korporat adalah Brand diaplikasikan kepada produk dan jasa 

dalam kerangka kerja organisasi korporat.Brand tempat didefinisikan 

sebagai brand yang diaplikasikan pada produk dan jasa dalam kerangka 

politik/geografi. Ketika prinsip-prinsip branding korporat diaplikasikan 

di arean branding tempat, implementasinya bisa jadi berbeda. 

Brand Korporat Brand Tempat 

Memiliki Komponen 

Tunggal Produk/Jasa 

Hubungan kohesif dengan  

pemangku kepentingan 

Kompleksitas Organisasi 

Rendah 

Bersifat fungsional 

Orientasi Perorangan 

Koherensi Subbrand 

Perusahaan Privat 

Peran pemerintah terbatas 

Atribut produk konsisten 

Fleksibel dalam penawaran 

produk 

Memiliki banyak komponen produk/jasa 

 

Hubungan terfragmentasi dengan 

pemangku kepentingan 

Kompleksitas organisasi tinggi 

 

Berbasis pada pengalaman/hedonis 

Orientasi Kolektif 

Rivalitas/ketidaksejajaran subbrand 

Kemitraan privat dan publik 

Peran pemerintah tinggi 

Atribut produk bersifat musiman 

Tidak fleksibel dalam penawaran produk 

   

 

 

 

 

 

                                                             
25

 Ibid,  20 
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b. Kriteria Branding Kota (City Branding) 

Terdapat beberapa kriteria dalam membuat Branding Kota (City 

Branding)  yang harus dipenuhi menurut Yuli, diantaranya:
26

 

1. Attributes, city branding mampu menggambarkan sebuah karakter, 

daya tarik, gaya dan personalitas kota. 

2. Message, menggambarkan sebuah cerita secara pintar, 

menyenangkan dan mudah atau selalu diingat. 

3. Differentiation, memberikan kesan unik dan berbeda dari kota-kota 

yang lain. 

4. Ambassadorship, menginsipirasi orang untuk datang dan ingin 

tinggal di kota tersebut. 

Sedangkan menurut Gelder (dikutip dari Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Semarang, 2012) menjelaskan bahwa 

Branding Kota (City Branding)  memiliki lima syarat, antara lain:
27

 

1. Branding Kota (City Branding)  harus menunjukkan kondisi 

kualitas dari kota atau daerah yang sebenarnya bukan cita-cita atau 

visi semata-mata yang ingin dicapai, tetapi adalah kenyataan yang 

sebenarnya yang menggambarkan kondisi kota tersebut. Branding 

Kota (City Branding) juga bukan pula merupakan pula semata-mata 

suatu janji, tetapi adalah janji yang ditepati ketika orang tinggal, 

hidup dan menetap atau sekedar berkunjung ke dalam suatu kota. 

2. Branding Kota (City Branding)  harus mudah diucapkan, dikenal, 

diingat, dijiwai, dihayati dan dipahami oleh tidak hanya penduduk 

kota, tetapi juga bagi setiap orang yang melihat, membaca dan 

mendengarnya.  

3. Branding Kota (City Branding)  harus mudah terbedakan, oleh 

karena itu harus spesifik dan khas 

                                                             
26

Siti Zumroh Nur Ivani,  “pengaruh city branding “enjoy jakarta” terhadap citra kota 

dan keputusan berkunjung youth traveler ke jakarta “,  (Skripsi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 23 
27
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4. Branding Kota (City Branding)  harus mudah diterjemahkan ke 

dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris harus 

menggambarkan pengertian yang sama dan identik, sehingga tidak 

membingungkan orang yang mengetahuinya 

5. Branding Kota (City Branding) harus bisa memperoleh hak untuk 

didaftarkan dan mendapat pelindungan hukum. 

Layaknya suatu produk untuk membentuk brand  yang kuat, 

sebuah kota perlu terlebih dahulu menentukan positioning yang ingin 

dibentuk. Positioning yang tepat sasaran dan didukung denga diferensiasi 

yang solid akan kuat pula. Ekonomi dan budaya masyarakat menjadi hal 

uang penting bagi penduduk suatu kota. Sedangkan bagi calon investor, 

selain kedua hal tersebut, regulasi pemerintah menjadi kriteria penting dari 

suatu kota. Berbeda dengan kriteria yang dinilai oleh wisatawan. Mereka 

hanya melihat dari sisi budaya masyarakat dan lingkungan.  

Berikut sejumlah fakta yang terkait apa yang dibutuhkan oleh 

sejumlah elemen masyarakat.
28

 

Tabel 2.2 

Hasil Survei Kriteria Kota 

 Kriteria Kota 

untuk Tempat 

Tinggal (%) 

Kriteria Kota 

untuk Investasi 

(%) 

Kriteria Kota 

untuk Wisata 

(%) 

Perkembangan 

Ekonomi 
31% 34% 3% 

Budaya dan 

Hubungan 

Masyarakat 
22% 16% 47% 

Area Hijau 

dan 

Pelestarian 

Lingkungan 

17% 10% 32% 

 Kriteria Kota Kriteria Kota Kriteria Kota 
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untuk Tempat 

Tinggal (%) 

untuk Investasi 

(%) 

untuk Wisata 

(%) 

Kondisi Lalu 

Lintas dan 

Transportasi 
11% 13% 9% 

Sarana 

Pendidikan 
11% 6% 4% 

Regulasi 

Pemerintahan 

Kota 

5% 16% 4% 

Infrastruktur 

Kesehatan dan 

Sanitasi 

2% 6% 2% 

Penanganan 

dan Kendali 

Bencana 

0% 1% 1% 

 

c. Tujuan Branding Kota (City Branding) 

Beberapa Kota melakukan strategi dengan menerapkan Branding Kota 

(City Branding). Hal ini dianggap menguntungkan bagi para pemangku 

kepentingan. Berikut alasan mengapa Branding Kota (City Branding)  perlu 

dilakukan menurut Handito yaitu :
29

 

1. Memperkenalkan kota/ daerah lebih dalam Penerapan Branding 

Kota (City Branding), suatu kota akan memperkenalkan dirinya 

lebih dalam, karena pihak eksternal harus mengetahui keberadaan 

suatu kota. Yang kemudian peningkatan kunjungan terhadap suatu 

kota semakin tinggi. 

2. Memperbaiki citra suatu kota yang sudah dinilai buruk oleh 

pengunjung maupun penduduk kota sendiri, cukup sulit suatu kota 

memiliki daya tarik bagi pihak yang berkepentingan, namun salah 

satu strategi mengembalikan citra positif kota yaitu dengan 
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Branding Kota (City Branding)  yang diimbangi dengan 

implementasi komprehensif, maka akan meningkatkan daya tarik 

kota sebagai tujuan para pemangku kepentingan.  

3. Menarik wisatawan asing dan domestik Penerapan Branding Kota 

(City Branding)  yang tepat dapat menarik pemangku kepentingan 

eksternal kota termasuk wisatawan domestik maupun asing, hal ini 

dikarenakan wisatawan memandang merek merupakan pembeda 

satu dengan yang lainnya sehingga akan memilih suatu tempat 

dengan keunikan atau ciri khas yang tidak dimiliki kota lain. 

4. Menarik minat investor untuk berinvestasi Tujuan lain dari 

Branding Kota (City Branding)  guntuk mendapatkan investasi 

guna meningkatkan pengembangan kota baik itu dari sector 

ekonomi, social atau yang lainnya.  

5. Meningkatkan perdagangan Melalui penerapan Branding Kota 

(City Branding)  suatu kota akan dikenal luas oleh masyarakat baik 

itu di dalam negeri ataupun luar negeri. Maka akan tercipta suatu 

transaksi yang dilakukan oleh pihak eksternal kota maupun pihak 

internal kota yang menyebabkan terjadinya peningkatan 

perdagangan. 

 

d. Teknik Branding Kota (City Branding) 

Pada dasarnya terdapat dua pendekatan untuk melakukan branding 

kota, yaitu posisioning spasial (Spatial positioning) dan penjangkaran 

spasial (spatial anchorage). Kedua pendekatan ini pada dasarnya 

merupakan teknik yang menggunakan ciri-ciri spasial secara selektif dan 

digunakan untuk merepresentasikan keseluruhan ruang baik di tingkat local 

,urban maupun regional. Penjangkaran Spasial adalah penggunaan teknik 

dimana brand sebuah kota ditambatkan pada titik atau nodal tertentu dalam 

kota yang di branding. Sedangkan Positioning lebih luas digunakan dan 

merupakan teknik positioning dalam ruang yang relatiF terbtas dalam 

kaitannya dengan kategori spasial yang lebih luas.Kategori spasial yang 
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lebih luas dan lebih dikenal dengan meta-ruang dan merupakan kategori cair 

konsep spasial dimana aktor yang berbeda-beda bias memposisikan kategori 

spasial lainnya atau tidak. Beberapa contoh branding tepat yang ada di 

Indonesia menunjukkan teknik positioning spasial seperti Solo (The Spirit of 

Java) yang menempatkan posisi Solo di Lansekap Jawa, Yogyakarta (Never 

Ending Asia) yang menempatkan kota ini di lansekap yang lebih luas yaitu 

benua Asia. Teknik ini berbeda dengan pendekatan yang diambil oleh 

Surabaya (Sparkling Surabaya) dan Jakarta (Enjoy Jakarta).
30

 

 

e. Pentingnya Branding Kota (City Branding) 

Pemasaran tempat menjadi penting karena globalisasi ekonomi telah 

menjadikan kota sebagai modal srategis. Walaupun memakai termonologi 

global, dampak globalisasi tidaklah sama dan menyeluruh menyasar semua 

tempat di permukaan bumi. Pendapat beberapa pakar, kota adalah kotributor 

yang sebenarnya dala pembangunan ekonomi negara karena aktivitas 

penyumbang pendapatan nasional berlokasi di kota. Sedangkan secara 

nasional, negara hanya melakukan pencatatan. Kota yang berdaya saing 

tinggi menjadi tujuan lokasi berpindahnya modal, manufaktur mutakhir, 

bakat-bakat terbaik, teknologi, turis, event dan warga kaya. Kota 

memanfaatkan praktik pemasaran lokasi khususnya Branding Kota (City 

Branding), untuk menarik modal, manufaktur, bakat, teknologi, turis, event 

dan penduduk kaya tersebut. Karena suatu kawasan, lokasi dan kota 

membutuhkan Brand Image.
31

  

Outcome Branding Kota (City Branding)  adalah membangun citra 

positif tentang tempat melaui pembangunan spasial maupun non spasial 

yang membuat perencanaan dan pengelolaan kota menjadi lebih fokus dan 

terintegrasi pada produksi dan penyampaian pesan yang tepat kepada 

pemangku kepentingan internal dan eksternal kota. Branding Kota (City 

Branding) adalah Strategi yang membuat suatu tempat (Kota, Kabupaten, 

                                                             
30 M. Rahmat dan Ummi Salamah. Branding Tempat: Membangun Kota, Kabupaten, dan 

Provinsi Berbasis Identitas. (Jakarta Selatan: Makna Informasi, 2014), 82 
31 Ibid, 1-2 
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Provinsi) mampu berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, khususnya 

warga. Proses ini merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan aspek 

spasial, non spasial, ekonomi, sosial, politik dan budaya.
32

 

 

f. Branding Kota (City Branding) Hexagon 

Branding Kota (City Branding)  diyakini memiliki kekuatan untuk 

merubah persepsi sesorang terhadap suatu kota atau bertujuan untuk melihat 

perbedaan potensi suatu kota dengan kota lainnya. Dibawah ini merupakan 

tentang city brand six hexagon dari Anholt yang merupakan cara untuk 

mengukur branding suatu kota dan harus diperhatikan oleh para pemasar 

sebagai kerangka acuan untuk memahami, menganalisa, dan merancang 

strategi dalam menciptakan Branding Kota (City Branding)  yang sesuai 

dengan target pasarnya.
33

 

Gambar 2.2 

The City Branding Hexagon 

 

Gambar 2.1 diatas menunjukkan terdapat enam komponen yang harus 

dimiliki oleh suatu kota dalam menciptakan tempat yang dapat memberikan 

nilai bagi pemangku kepentingan termasuk wisatawan. 

 

Keenam komponen tersebut diantaranya:
34

 

1. Presence Menjelaskan tentang status atau kedudukan kota tersebut 

dimata internasional dan seberapa akrab dengan kota. Anholt 
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 Ibid, 34 
33
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melakukan survey terhadap 30 kota dan mengidentifikasi 

karakteristik khusus dari kota tersebut serta menggali memiliki 

kontribusi penting di tingkat dunia dalam hal budaya, sains atau 

jalannya pemerintahan selama kurun waktu 30 tahun terakhir. 

2. Place Mengukur bagaimana persepsi mengenai aspek fisik dari 

setiap kota apakah publik merasa nyaman apabila melakukan 

perjalanan keliling kota, seberapa indah penataan kota, serta 

bagaimana cuaca tersebut.  

3. Potential Mengevaluasi kesempatan ekonomi dan pendidikan yang 

ditawarkan kepada pengunjung, pengusaha, imigran seperti apakah 

mudah mencari pekerjan, apakah tempat yang bagus untuk bisnis, 

apakah merupakan tempat yang baik untuk mendapatkan kualifikasi 

pendidikan yang tinggi 

4. Pulse Menganalisa apakah kota tersebut memperlihatkan nuansa 

gaya hidup urban sebagai bagian terpenting dari citra kota, serta 

apakah publik dapat dengan mudah menemukan hal-hal yang 

menarik sebagai pengunjung maupun sebagai penduduk kota tersebu 

untuk jangka pendek maupu jangka panjang. 

5. People Menilai apakah penduduk kota bersahabat dan memberikan 

kemudahan dalam bertukar budaya, serta bahasa juga apakah 

tersebut apakah menimbulkan rasa aman saat berada didalamnya. 

6. Prerequiste Memaparkan potensi publik terhadap dasar suatu kota, 

apakah suka jika tinggal disana, apakah kota tersebut memberikan 

dengan akomodasi yang disediakan, serta kemudahan akses 

pemenuhan kebutuhan seperti sekolah, transportasi publik, fasilitas 

olahraga, dan lain-lain. 
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4. Kota Madani 

Dalam proses pembangunan jangka panjang Kota Pekanbaru 2005-2025 

pekanbaru mempunyai Visi yaitu terwujudnya kota pekanbaru sebagai Pusat 

perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju 

masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan teqwa. Visi ini merupakan 

salah satu bentuk azam dan cita-cita masyarakat kota pekanbaru yang harus 

diwujudkan oleh setiap kepala daerah yang terpilih untuk membangun kota 

Pekanbaru. Maka dari itu Visi pembangunan Kota Pekanbaru adalah 

“TERWUJUDNYA PEKANBARU SEBAGAI KOTA METROPOLITAN 

YANG MADANI”. 

Penjelasan Visi berdasarkan kata kunci  kota metropolitan dan madani 

adalah sebagai berikut: 

1. Kota Metropolitan 

Adalah kota yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa yang memiliki 

sarana dan prasarana yang terpadu dan memadai dengan konsep pembangunan 

kota berkelanjutan (sustainable city) dibidang ekonomi, ekologi, sosial, dan 

politik utuk melayani kebutuhan warga kota 

2. Madani 

adalah kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, 

memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran dan sistem politik 

yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, 

berpendidikan maju, nernudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, 

bertangggung jawab serta berlandaskan iman dan taqwa. 

Kemudian tujuan dari kota madani ini adalah:
35

 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi tinggi, bermoral, beriman, dan bertaqwa serta mampu 

bersaing ditingkat lokal, nasional maupun internasional. 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi terhadap sumber 

daya manusia yang akan menjadi aset dalam pembangunan bangsa dimasa 
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yang akan datang. Karena itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan 

yang berkualitas dan terjangkau, melalui pendidikan berkualitas, murah, 

dan terjangkau melalui program wajib belajar 12 tahun. Merupakan upaya 

pemerintah dan masyarakat Kota Pekanbaru untuk membangun sumber 

daya manusia yang memiliki kualitas kompetensi akademis yang tinggi, 

cerdas, bermoral, beriman, bertaqwa, tanggap lingkungan dan memiliki 

skill (hard dan soft skill) yang tinggi, sehingga mampu hidup dan bersaing 

di tengah masyarakat dengan baik, mampu menjadi agen perubahan ke 

arah nilai-nilai yang baik.  

Disamping itu pembangunan SDM juga diarahkan pada peningkatan 

kualitas sumber daya manusia baik masyarakat maupun aparatur 

pemerintah baik formal maupun non formal yang memiliki kompetensi 

dan tingkat kesehatan yang baik, berbudi luhur yang didasari keimanan 

dan ketaqwaan sehingga mampu bersaing serta menciptakan prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.   

2. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan 

bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan 

taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta 

hidup rukun dan damai. 

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru merupakan miniatur 

kebudayaan Melayu, pembangunan kebudayaan Melayu di Kota 

Pekanbaru juga memberi peluang kepada kebudayaan lain untuk tumbuh 

dan ikut berkembang, sehingga perhatian khusus yang diberikan kepada 

kebudayaan Melayu dapat disinergikan dengan kebudayaan lainnya. 

 Menjalankan kehidupan beragama dan memiliki iman dan taqwa. 

berkeadilan, rukun, dan damai adalah dengan menciptakan kehidupan yang 

harmonis di tengah masyarakat. Mengingat heterogennya pendudukan kota 

pekanbaru baik dalam konteks etnis, budaya, suku dan agama, sangat 

berpotensi terjadinya gesekan dalam interaksi sosial. 
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3. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana, jalan, air bersih, 

energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan 

daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata 

serta daerah pinggiran 

Sebagai salah satu kota yang mengalami pertumbuhan yang cukup 

pesat, Pekanbaru harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai 

seperti jalan, air bersih, pasokan energi listrik serta penanganan limbah 

yang berwawasan lingkungan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya 

dilaksanakan pada daerah di pusat kota melainkan juga pada daerah 

pinggiran dan daerah industri pada daerah pinggiran untuk terwujudnya 

pemerataan pembangunan di semua wilayah sehingga pekanbaru dapat 

berkembang menjadi kota Metropolis.  

4. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, 

dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan 

yang berkelanjutan 

Penataan ruang yang memperhatikan keteraturan, harmonisasi dengan 

lingkungan sekitar dan ketersediaan aksesibilitas infrastruktur dasar seperti 

jalan, transportasi masal, listrik, air bersih, sekolah, lokasi perdagangan 

yang terpadu. Model grid dan cluster yang terkendali dengan arah 

bangunan yang naik ke atas sebagai ganti konsep pengembangan bangunan 

dan tataruang yang tidak lagi meluas tidak terkendali. 

5. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan 

meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan 

pemberdayaan ekonomi rakyat dengan dukungan fasilitas yang 

memadai dan iklim usaha yang kondusif. 

Untuk meningkatkan peran swasta dalam membuka lapangan kerja 

serta berusaha, maka pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang 

kondusif sehingga investasi dari pihak swasta dapat tumbuh dan 

berkembang dengan pesat.Disamping itu, keterlibatan masyarakat secara 

umum dalam menciptakan lapangan kerja, akan mempercepat daya serap 
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terhadap tenaga kerja, untuk itu dengan memberikan peluang berusaha 

kepada masyarakat melalui konsep pembangunan dunia usaha yang 

bertumpu pada partisipasi masyarakat, melalui sistem ekonomi kerakyatan, 

akan mempercepat terwujudnya kesejahteran masyarakat. 

Konsep kota madani bukanlah merubah tatanan tentang nama dari Kota 

Bertuah, ada 2 hal yang ingin disatukan oleh Walikota pekanbaru tentang 

masyarakat Madani:
36

 

1. Ingin mencontoh kehidupan Nabi Muhammad SAW di Mekkah dan 

Madinah, khususnya di Madniah bagaimana tatanan kota yang tersusun 

rapi, masyarakat yang berpradaban, dari keilmuannya, karakter akhlaknya 

dan dari perkembangan sains dan teknologinya. 

2. Mengacu kepada negara-negara moderen, seperti negara eropa seperti 

Jerman, Prancis, Italy itu yang dikonsepkan. 

Ada 2 program unggulan untuk mencapai pada masyarakat madani: 

1. Program masyarakat berbasis RW 

Walikota pekanbaru ingin pemberdaya gunaan ekonomi langsung 

bersentuhan dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat berbasis Rw ini 

ada 2 elemen, yaitu ada fisik dan non fisik.  

a. Fisik 

Yaitu membangunn tatanan kota yang tidak terjangkau oleh pemerintah 

kota pekanbaru dalam hal ini Dinas bersangkutan yang bersifat swakelola. 

Swakelola ini dibuat oleh masyarakat dilaksanakan oleh masyarakat dan 

direncanakan oleh masyarakat dengan biaya Rp. 25.000.000,00.  

b. Non Fisik 

Kegiatan nanti bagaimana masyarakat dilatih untuk mandiri.disini 

Pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan Pelatihan-pelatihan. program ini 

sudah mulai berjalan mulai dari tahun 2014, dalam perjalanannya hingga saat 
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ini alhamdulillah sudah sangat membaik, ada berbagai pelatihan yang 

dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru yaitu tekad sulam, atalikur 

hidopronok dan sebagainya. 

2. Program pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah (Paripurna) 

Dalam hal masjid paripurna ini pemerintah menyediakan anggaran 

untuk bagaimana masyaratakat bisa menikmati masjid dalam peribadatannya, 

oleh sebab itu pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan untuk imam, 

takmir masjid, satpam dan segala macam itu digaji melalui APBD dan ini 

merupan salah satu program pertama yang ada di Indonesia sehingga Walikota 

Pekanbaru di beri penghargaan sebagai sosok Visioner. 

Kemudian masyarakat madani ini mengedepankan 3 aspek
37

 

1. Sosial  

Bagaimana masyarakat yang dalam tatanan kota hari ini merasakan 

suatu keberagaman dalam kesatuan. Program sosialnya adalah seperti gotong 

royong, silaturahmi antar RW dan inilah yang dibangun oleh pemerintah Kota 

Pekanbaru, memang harus disadari hasil dari aspek sosial ini memang jangka 

panjang, karena membangum karakter masyarakat itu tidak cukup dalam 

waktu 5 tahun tetapi sampai dengan 15 tahun. 

2. Ekonomi 

Aspek ekonomi ini pemerintah kota pekanbaru melakukan pelatihan-

pelatihan yang mana disetiap RW, setiap masjid Paripurna itu ada koperasi. 

3. Lingkungan  

Dilingkungan ini yaitu pemerintah melakukan pembangunan fisik dan 

swakelola. Dan semua tujuan ini pada akhirnya adalah ingin mencapai pada 

masyarakat yang mandiri, tangguh dan berdaya saing, yang jelas kuncinya 

adalah di Program Madani ini dari karakter Waliokta mempersiapkan masjid 

paripurna untuk segala macam, termasuk Forum Pemuda Remaja Masjid 

paripurna yang mana disitu disiapkan angggaran untuk membina pemuda dan 
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masjid paripurna bagaimana  mengelelola masjid mengimarakan masjid. 

Kemudian untuk menguatkan daya ekonomi ada PMBRW , pembentukan 

karakter keislaman semuanya di masjid, kemudian bagaimana ekonomi bagus, 

tatanan hubungan, sosial individu dan lingkungan bagus 2 program inilah 

yang dicakup dalam program Metrropolitan yang madani yang saat ini 

ditingkatkan menjadi Smart City yang madani.   

B. Kajian Terdahulu 

  Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rani Carolina Pesoth, Meity D. 

Himpong, dan Ridwan Paputungan dengan judul penelitian Respon Masyarakat 

Pada Tayangan Kick Andy Di Metro TV (Studi Pada Masyarakat Desa  

Paslaten 1 Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan). Penelitian ini 

menggunakan teori agenda setting dan dengan metode penelitian deskriptif.  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah bertujuan untuk memaparkan situasi dan 

peristiwa. Analisis data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif 

memanfaatkan persentase merupakan langkah awal saja dari keseluruhan proses 

analisis. Persentase yang dinyatakan dalam bilangan sudah jelas merupakan 

ukuran yang bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi pernyataan persentase 

bukan hasil analisis kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

Respons Masyarakat pada tayangan Kick Andy di Metro Tv.  

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang ada 

di Jaga II dan Jaga III Desa Paslaten Kecamatan Tatapaan Minsel, yang berjumlah 

468 orang , yang diambil dari 10% masyarakat keseluruhan yang ada di 

lingkungan II dan III Desa Paslaten Kecamatan Tatapaan tersebut adalah: 47 

orang sebagai responden dalam penelitian ini.  Teknik analisis data adalah alat 

untuk mengolah data yang ditemukan dilapangan melalui wawancara, 

menjalankan Quisioner, angket. Teknik analisis data digunakan bertujuan untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang baik dan tepat.   
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Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis 

deskriptif. Dimana data yang sudah ada diperoleh dari interview dan proses 

menjalankan quisioner kemudian diolah dengan tabel frekuensi dan porsentase 

setelah itu di gambarkan dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat, dan untuk 

hasil wawancara digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh 

dengan kuisioner dan angket. Hasil dari penelitian ini adalah tayangan talkshow 

Kick Andy mendapat tanggapan positif dari masyarakat Desa Paslaten 1 yang 

menonton tayangan tersebut. 

 Surya Yoga Sugama (2015) komunikasi UIN Suska Riau dengan judul 

penelitian Respon Komunitas Fotografi Pekanbaru (KFP) Terhadap 

Tayangan Mata Lensa di ANTV. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adakah respon atau efek Komunitas Fotografi Pekanbaru terhadap 

tayangan Mata Lensa. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian 

berupa hasil penyerahan angket terhadap responden sebanyak 64 orang responden.  

Bahwa bisa disimpulkan tayangan Mata Lensa di Antv sangat positif dengan 

persentase 76%.  Persamaan penelitian adalah sama-sama memakai teori 

Stimulus-organisme-respons.  

penelitian yang sama lainya yaitu atas nama Harfisah pada tahun 2014 

Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau dengan judul Respon Mahasiswa Jurusan 

Komunikasi UIN SUSKA Riau Terhadap Program Siaran Islamic Spirit Di 

Radio Robbani Fm 91,6 MHz Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana respon mahasiswa jurusan komunikasi terhadap program 

siaran Islamic Spirit di Radio Robbani Pekanbaru. Dalam penelitian ini Harfisah 

menyimpulkan respon mahasiswa jurusan Komunikasi UIN SUSKA Riau 

terhadap program siaran Islamic Spirit di Radio Robbani FM 91,6 Mhz di 

Pekanbaru adalah respon sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah angka 

persentase rata-rata yang diperoleh yaitu 80%. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah objekdan waktu. 

Selanjutnya penelitian yang sama lainnya yaitu atas nama  Candra 

Rahsurya Eka Putra dengan judul  PERSEPSI MASYARAKAT KOTA 

MOJOKERTO TERHADAP CITY BRAND KOTA MOJOKERTO 
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SEBAGAI „KOTA ONDE-ONDE‟ (Skripsi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya), Rumusan masalah dalam penelitian 

tersebut adalah bagaimanakah persepsi masyarakat Kota Mojokerto terhadap city 

brand Kota Mojokerto sebagai ”Kota Onde-Onde‟?, Tujuan penelitiannya adalah 

untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Mojokerto terhadap city brand Kota 

Mojokerto sebagai „Kota Onde-Onde‟ pada saat ini. Metode Penelitian yang 

digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

Masyarakat Kota Mojokerto mempersepsikan bahwa Kota Mojokerto adalah 

„Kota Onde-Onde‟ dan menggunakan identitas tersebut dalam kehidupan sehari-

hari meskipun tidak terdapat hal pendukung dari segi arsitektur yang ada di Kota 

Mojokerto.  

Kajian yang selanjutnya adalah jurnal Susanta mahasiswa Jurusan 

administrasi Bisnis FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta “Respon Konsumen 

Terhadap Iklan Mie Sedap” tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif dengan data primer dikumpulkan dengan menggunakan 

questioner dari 100 orang responden. Dengan hasil penelitian yaitu :  

1. Kekuatan iklan mie sedap versi titi kamal memiliki skor 1.244 yang 

berada pada kategori sedang. Dilihat dari frekuwensinya ternya 

respondeng sering melihat iklan tersebut namun dari segi kemeraikan 

iklan tersebut di anggap biasa-biasa saja menurut responden. 

2. Respon konsumen terhadap iklan mie sedap dengan menggunakan skema  

AIDCA adalah awareness 99%, interest 93%, desire 91 %, conviction 

76%, dan acton 75%. Dengan dibuat indek diketahui bahwa 75% 

responden melakukan pembelian. Ada responden yang tidak sampai pada 

tindakan pembelian, yang terbagi dalam responden yang tidak sadar 

(awareness) sebesar 1%, tidak tertarik 5.94%, tidak menginginkan 

1,86%, tidak yakin 6.37%,  dan yang tidak membeli 0,75%. 

Kekuatan respon konsumen nedrada pada skor 22-47, yaitu dari kategori 

sangat lemah sampai sedang. Kategori lemah rata-rata kekuatan respon konsumen 

adalah 29.92 berada pada kategori lemah. 
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C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

1. Definisi Konsepsional 

a. Stimulus 

Stimulus pada penelitian ini rangsangan yang diberikan pada 

organisme. Stimulus pada penelitian ini adalah Branding Kota pekanbaru Kota 

Madani yang meliputi: 

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki 

Kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing 

ditingkat lokal, nasional maupun internasional. 

2. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah 

yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa. 

3. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasrana, jalan, air bersih, energi 

listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah. 

4. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan 

pelestarian lingkungan hidup. 

5. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan 

meningkatkan investasi bidang industri, perdangan dan jasa. 

b. Organisme 

Organisme adalah orang yang menerima stimulus tersebut. Organisme 

dari penelitian ini adala masyarkat kecamatan tampan kota pekanbaru. 

c. Respon 

Respon merupakan suatu reaksi atau jawaban dari Organisme. Dalam 

penelitian ini peneliti ingin melihat Perubahan Sikap yang dihasilkan dari 

Stimulus yang akan menghasilkan suatu nilai yang nantinya akan bersifat 

positif atau negatif tentang Branding Kota pekanbaru kota madani. 
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2. Operasional Variabel 

Variabel yang diteliti adalah Stimulus-Organisme-Respon. McQuail 

menjelaskan elemen-elemen utama dari teori ini adalah: pesan (Stimulus), seorang 

penerima (Organisme), dan efek (Respon). 

Berdasarkan latar belakang kajian teori yang telah di paparkan, maka 

penulis merumuskan konsep operasional sebagai tolak ukur yang jelas dan 

spesifik untuk mempermudah dan memahami variabel dan kajian ini berdasarkan 

RPJMD Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia (SDM)  

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi terhadap sumber 

daya manusia yang akan menjadi aset dalam pembangunan bangsa dimasa 

yang akan datang. Karena itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan 

yang berkualitas dan terjangkau, melalui pendidikan berkualitas, murah, dan 

terjangkau melalui program wajib belajar 12 tahun.  

2. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu 

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru merupakan miniatur 

kebudayaan Melayu, pembangunan kebudayaan Melayu di Kota Pekanbaru 

juga memberi peluang kepada kebudayaan lain untuk tumbuh dan ikut 

berkembang, sehingga perhatian khusus yang diberikan kepada kebudayaan 

Melayu dapat disinergikan dengan kebudayaan lainnya. 

3. Meningkatkan infrastruktur daerah  

Sebagai salah satu kota yang mengalami pertumbuhan yang cukup 

pesat, Pekanbaru harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai seperti 

jalan, air bersih, pasokan energi listrik serta penanganan limbah yang 

berwawasan lingkungan.  

4. Mewujudkan penataan ruang  

Penataan ruang yang memperhatikan keteraturan, harmonisasi dengan 

lingkungan sekitar dan ketersediaan aksesibilitas infrastruktur dasar seperti 

jalan, transportasi masal, listrik, air bersih, sekolah, lokasi perdagangan yang 

terpadu.  
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5. Meningkatkan perekonomian daerah  

Untuk meningkatkan peran swasta dalam membuka lapangan kerja serta 

berusaha, maka pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif 

sehingga investasi dari pihak swasta dapat tumbuh dan berkembang dengan 

pesat. 

 Maka dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

Variabel Indikator Instrumen 
Skala 

Pengukuran 

Stimulus 

Branding Kota 

Madani 

1. Meningkatkan 

kualitas sumber 

daya manusia 

Likert 

2. Mewujudkan 

masyarakat 

berbudaya 

melau 

3. Meningkatkan 

infrastruktur 

daerah 

4. Mewujudkan 

penataan ruang 

5. Meningkatkan 

perekonomian 

daerah 

Perubahan Nama 

1. Kota Bertuah 

menjadi Kota 

Madani 

2. Mengerti dasar 
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pemerintah 

melakukan 

perubahan 

3. Menerima 

4. Respon Baik 

Organisme 
Masyarakat Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru 

Respon Perubahan Sikap 

 

D. Hipotesis 

Secara etimologis, hipotesis berasal dari kata hypo dan thesis. Hypo berarti 

kurang dan tesis berarti pendapat. Dari kedua kata itu dapat diartikan bahwa 

hipotesis adalah pendapat yang kurang, maksudnya bahwa hipotesis ini 

merupakan pendapat atau pernyataan yang masih belum tentu kebenarannya.
38

 

 

Ha: Terdapat respon positif masyarakat kota pekanbaru terhadap Branding Kota 

(City branding) Pekanbaru Kota Madani. 

Ho: Terdapat Respon negatif masyarakat kota pekanbaru terhadap Branding Kota 

(City branding) Pekanbaru Kota Madani. 
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