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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI PENELITIAN, DAN REKOMENDASI   

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Model 

Peningkatan Kinerja Pariwisata Melalui Customer Based Brand Equity dan City 

Branding, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran Tourism Performance, City Branding, Local Wisdom, dan Customer 

Based-Brand Equity wisatawan nusantara di Pekalongan dan Bandung 

menunjukkan rata-rata berada pada kategori tinggi. 

a. Gambaran City Branding 

Pada variabel ini digunakan limadimensi, yaitu: The Presence, The Place, 

The Prequisite, The People, The Pulse. Dari semua dimensi tersebut terlihat 

pada hasil penelitian bahwa The Pulse memberikan kontribusi paling besar, 

sedangkan The Prerequisite memberikan kontribusi paling kecil. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa Pekalongan dan Bandung sebagai kota 

yang mengusung predikat kota kreatif skala internasional ini berhasil 

membuktikan dari dimensi The Pulse menunjukan adanya “denyut” atau 

“dorongan” bagi wisatawan yang berkunjung melihat dan menemukan 

adanya hal-hal yang menarik serta unik sehingga memunculkan nuansa 

kota sebagai destinasi wisata yang berbeda, artinya terdapat nilai tambah 

bagi kota tersebut. Sedangkan untuk dimensi The Prerequisite 

menunjukkan bahwa adanya kekurangan pada kota Pekalongan dan 

Bandung, memberikan akomodasi yang disediakan, serta kemudahan akses 

pemenuhan kebutuhan seperti infrastruktur dan lain – lain, dalam artian 

dari segi dimensi prasyarat untuk dua kota ini belum memenuhi secara 

maksimal. 

b. Gambaran Local Wisdom 

Pada variabel ini digunakan empat dimensi, yaitu: Local Knowledge, Local 

Skill, Local Social Process, Perilaku Masyarakat Lokal. Dari semua 

dimensi tersebut terlihat pada hasil penelitian bahwa Perilaku Masyarakat 
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Lokal memberikan kontribusi paling besar, sedangkan Local Knowledge 

memberikan kontribusi paling kecil. Terlihat jelas bahwa kita sebagai orang 

Indonesia terkenal dengan sikap keramahtamahan yang kental, maka dari 

itu tercermin pula bahwa Perilaku Masyarakat Lokal di Pekalongan dan 

Bandung kurang lebih akan terasa sama. Terutama kedua kota ini sebagai 

destinasi wisata dengan keunggulannya masing-masing tentu perilaku 

dalam arti sikap ramah tamah adalah kunci utama agar pengunjung merasa 

nyaman dan mempunyai pengalaman berwisata yang indah. Sebaliknya 

dengan local knowledge yang ada di kedua kota ini memberikan 

kontribusinya yang dinilai kecil, hal ini berkaitan dengan sifat tradisional 

yang melekat pada masyarakat lokal, contohnya di Pekalongan untuk 

pembuatan batik tulis itu murni dilakukan tradisional dalam proses 

pembuatannya, cenderung membutuhkan waktu yang lama, keahlian 

khusus, dan bernilai tinggi (harga jual yang mahal), otomatis ini akan 

mengerucut pada sebuah komunitas wisatawan tertentu saja (kolektor 

batik). Untuk di Bandung sendiri lebih kepada tempat-tempat wisata alam 

dimana lokasi yang dituju berada dalam jangkauan waktu yang cukup lama 

atau sulit, tetapi sebenarnya indah sekali untuk dikunjungi. Sehingga untuk 

dapat sampai ke tujuan tersebut memerlukan biaya yang agak lebih dari 

biasanya dan waktu yang diperlukan pun harus luang, misalnya ke area 

Curug Dago (wisata air terjun), Tebing Keraton, dan masih banyak lagi 

yang lain, ini berlaku bagi wisatawan yang memang mempunyai hobi 

seperti itu. Wisatawan cenderung ingin bersantai, mencoba berbagai 

kuliner, waktu berwisata pun tidak berlama-lama (hanya mengisi waktu 

akhir minggu).  

c.  Gambaran Tourism Services 

Pada variabel ini digunakan empat dimensi, yaitu: Quality, Atraksi budaya, 

Co creation dan Partisipasi. Dari semua dimensi tersebut terlihat pada hasil 

penelitian bahwa Atraksi Budaya memberikan kontribusi paling besar, 

sedangkan Co-creation memberikan kontribusi paling kecil. Nampak jelas 

bahwa ruang lingkup atraksi budaya di Pekalongan dan Bandung sangat 
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besar, mulai dari terbukanya cara/proses pembuatan batik hingga 

pertunjukan di Saung Angklung Udjo yang menjadi salah satu tujuan wisata 

utama. Untuk Co-creation ini memang masih sangat minim dimunculkan, 

khususnya wisatawan nusantara cenderung lebih memilih untuk sekedar 

menikmati wisata dengan suasana liburan, berbeda dengan cara berfikir 

wisatawan mancanegara cenderung terhadap unsur “makna” pada saat 

wisata. 

d.  Gambaran Customer Based- Brand Equity 

Pada variabel ini digunakan tujuh dimensi, yaitu: Destination Awareness, 

Destination Image, Destination Quality, Destination Loyalty, Destination 

brand value, Brand social image, Brand trustworthiness. Dari semua 

dimensi tersebut terlihat pada hasil penelitian bahwa Brand trustworthiness 

memberikan kontribusi paling besar, sedangkan Brand social image 

memberikan kontribusi paling kecil. Kepercayaan merek wisatawan 

terhadap Pekalongan dan Bandung memunculkan nilai bahwa kota tersebut 

sebagai destinasi wisata layak untuk dikunjungi dalam arti wisata-wisata 

yang tersedia sesuai dengan apa yang dideskripsikan, masih bisa dikatakan 

sesuai dengan apa yang di harapkan. Untuk Brand Social Image memang 

dapat dikatakan kurang adanya relevansi terhadap kedua kota ini, 

wisatawan yang berkunjung rata-rata memiliki status yang setara, bukan 

merupakan wisatawan dengan reputasi sosial tertentu. 

e.  Gambaran Tourism Performance 

Pada variabel ini digunakan Sembilan dimensi, yaitu: Attraction, Facilities, 

Infrastructure, Transportation, Hospitality, Potensi pasar, Daya tarik 

pariwisata, Faktor seni desain dan kreativitas, Efisiensi dan Efektivitas. 

Dari semua dimensi tersebut terlihat pada hasil penelitian bahwa 

Hospitality memberikan kontribusi paling besar, sedangkan Infrastructure 

memberikan kontribusi paling kecil. Inilah yang menjadi andalan kita yaitu 

keramahtamahan (Hospitality), begitu pula yang dirasakan oleh wisatawan 

di Pekalongan maupun Bandung. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan 

adanya sedikit hal yang kurang pas setidaknya dapat terobati dari pelayanan 
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keramahatamahan ini. Untuk Infrastructure, memang tidak dapat 

dipungkiri, terutama dari segi infrastruktur keras sebagai contoh di 

Pekalongan tidak terdapat bandara sehingga dapat dikatakan akses menuju 

Pekalongan terbatas di jalan darat. Ini akan sangat mungkin untuk menjadi 

sebuah hambatan terutama Pekalongan sebagai kota destinasi wisata. Di 

Bandung pun faktor infrstruktur ini masih sangat perlu dibenahi, mengingat 

letak geografis kota ini sangat berkontur. Jaringan sinyal yang kurang 

stabil, kemacetan di saat masa liburan akibat akses jalan yang sempit dan 

lain sebagainya. 

 

2. Pengaruh city branding dan local wisdom terhadap tourism services kota 

kreatif di Indonesia yang diakui UCCN (UNESCO Creative City Network)  

Dilihat dari hasil penelitian nampak bahwa local wisdom memiliki kontribusi 

lebih besar terhadap tourism services dibandingkan dengan city branding 

terhadap tourism services. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat di 

Pekalongan dan Bandung banyak aktifitas yang kental dengan budaya daerah 

yang lestari digunakan/dipakai hingga kini. Misalnya di tempat-tempat kuliner 

yang masih menggunakan peralatan untuk makanan dan minuman yang terbuat 

dari bahan alami. Makanan dan minuman tradisional yang masih banyak dijual 

dipasaran dan tetap memikat hati wisatawan. Bandung dengan penerapan 

pakaian adat Sunda di hari Kamis, begitu pula Pekalongan menerapkan hal 

yang sama. Lemahnya kontribusi city branding terhadap tourism services 

dikarenakan optimalisasi dari pembentukan “brand” itu sendiri yang dirasa 

belum maksimal. Pekalongan dengan icon batiknya belum mampu 

menonjolkan aspek tersebut dalam layanan jasa pariwisata karena keterlibatan 

pihak pemerintahnya yang belum maksimal. Bandung belum bisa optimal 

karena faktor “brand” nya yang nampak belum relevan dengan predikat kota 

kreatif dalam bidang “design”, sehingga ini merupakan tugas besar yang harus 

dibuat terutama oleh pihak pemerintah.  
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3. Pengaruh city branding dan local wisdom terhadap customer-based brand 

equity melalui tourism services kota kreatif di Indonesia yang diakui UCCN 

(UNESCO Creative City Network) 

Dilihat dari hasil penelitian nampak bahwa city branding terhadap CBBE 

mempunyai kontribusi terbesar. Hal ini jelas terlihat pula di Pekalongan dan 

Bandung memang “merek” dari masing-masing kota membentuk persepsi 

konsumen (wisatawan nusantara) secara positif atas dasar pengalaman 

berwisatanya hingga akhirnya menjadikan “brand” dari kota tersebut sebuah 

ekuitas, Pekalongan dengan “World City of Batik” dan Bandung dengan “Paris 

Van Java”. Sebaliknya, local wisdom terhadap CBBE memiliki kontribusi 

paling kecil, artinya adalah kearifan lokal yang ada pada kedua kota tetap 

memiliki kontribusi hanya saja jika dibandingkan dengan variabel lain besaran 

kontribusinya lebih sedikit. Adanya kearifan lokal pada CBBE dalam penelitian 

ini tentu berpengaruh karena terbentuknya city branding berakar dari local 

wisdom dan City branding membentuk CBBE terutama di Pekalongan dan 

Bandung. 

4. Pengaruh city branding dan local wisdom terhadap tourism performance 

melalui tourism services dan customer-based brand equity kota kreatif di 

Indonesia yang diakui UCCN (UNESCO Creative City Network) 

Hasil penelitian menunjukan pengaruh tertinggi terhadap tourism service 

adalah local wisdom. Hal ini menunjukan pentingnya atribut lokal sebagai 

bagian dari sistem layanan pariwisata. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pengaruh tertinggi terhadap CBBE adalah tourism services dan pengaruh 

terendah terhadap CBBE (sebagai variabel mediasi) adalah local wisdom. 

Namun local wisdom dapat mempengaruhi secara signifikan melalui City 

branding. Pengaruh tertinggi terhadap variabel tourism performance adalah 

CBBE dan pengaruh terendah terhadap variabel tourism performance adalah 

tourism services. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa variabel tourism services 

memiliki kontribusi yang minim terhadap kinerja pariwisata, Namun tourism 

services dapat mempengaruhi tourism performance melalui CBBE. 

Intan Widuri Sakti, 2022
MODEL PENINGKATAN KINERJA PARIWISATA MELALUI CUSTOMER BASED BRAND EQUITY DAN CITY BRANDING
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



230 

 

City branding, local wisdom dan CBBE mempunyai kecenderungan lebih 

banyak kontribusinya terhadap kinerja pariwisata di kota kreatif versi UCCN 

ini. CBBE adalah pengaruh diferensial positif bahwa jika pelanggan mengenal 

nama merek maka pelanggan akan merespon suatu produk atau jasa, maka dari 

itu ekuitas merek kota harus diperkuat dengan adanya city branding sebagai 

identitas yang akan meningkatkan setiap elemen yang ada pada ekuitas merek. 

Ekuitas merek yang tinggi memberikan banyak keunggulan kompetitif bagi 

perusahaan dalam hal ini kota sebagai destinasi wisata. City branding 

merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan reputasi yang baik dan 

mendapatkan brand equity dalam pengelolaan tempat, bahwa dengan adanya 

city branding ataupun branding dari suatu tempat akan mendapatkan brand 

equity yang kuat. 

Tourism services di dua kota ini kurang optimal, akan tetapi pariwisatanya 

secara luas dapat dikatakan masih berjalan dengan baik bahkan masih banyak 

wisatawan yang melakukan kunjungan berulang. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tourism services pada penelitian ini kontribusinya minim dan terdapat 

kecenderungan untuk mengabaikan variabel tersebut. 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

Sesuai dengan hasil uji hipotesis maka pengembangan teori fokus pada 

peran customer-based brand equity sebagai variabel yang memediasi city 

branding, local wisdom, dan tourism services, terhadap tourism performance. 

Pekalongan dan Bandung merupakan kota kreatif dengan potensi yang dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan kinerja pariwisatanya. Integrasi keberadaan 

kota kreatif sebagai destinasi wisata menjadi keunggulan strategis yang dapat 

dioptimalkan melalui konsep pemasaran terpadu. City branding, merupakan 

interaksi wisatawan dengan kota kreatif sebagai destinasi wisata dikembangkan 

berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) yang menjadi sebuah 

referensi sebagai bentuk daya tarik tersendiri. Pengembangan dan perbaikan 

layanan jasa pariwisata (tourism services) kota kreatif sebagai destinasi wisata 

fokus untuk meningkatkan keragaman pilihan bagi wisatawan untuk berkunjung 
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kembali. Ekuitas merek kota harus diperkuat dengan adanya city branding sebagai 

identitas yang akan meningkatkan setiap elemen yang ada. Ini yang akan 

mempengaruhi wisatawan secara positif mengenal merek/brand kota untuk 

mendapatkan brand equity yang kuat. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan keterbatasan penelitian maka 

rekomendasi penelitia antara lain: 

1. Kota Pekalongan perlu membangun kesadaran pentingnya melakukan 

maintenance pada layanan jasa pariwisata (tourism services) terhadap 

kebutuhan wisatawan. Terutama pada area objek wisata seperti contohnya di 

Pantai Pasir Kencana dengan tingkat kebersihan yang masih kurang dan 

fasilitas pendukung yang masih perlu banyak perbaikan karena terabaikan. 

Kota Bandung pada area objek wisata kuliner seperti Sudirman dan Cibadak 

street food diperlukan ketertiban area khusus (ketersediaan tempat parkir) dan 

kebersihannya harus lebih ditingkatkan kembali dan hal ini memerlukan 

keterlibatan erat dengan pihak pemerintah setempat, yaitu dengan 

dilakukannya sistem atau aplikasi yang terintegrasi baik di Pekalongan ataupun 

Bandung, mengingat digitalisasi sangat memberikan kemudahan bagi 

penggunanya.  

Prinsipnya mendasarkan pada peranan manusia itu sendiri bersama teknologi 

yang sudah tercipta, sehingga manusia membuat seimbang antara kemajuan 

ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat 

menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata, inilah implementasi 

yang diharapkan dari Revolusi Industri 4.0 dengan Society 5.0. 

2. Kota Bandung perlu membangun kesadaran pentingnya sebuah brand guna 

mewujudkan kota kreatif yang memiliki brand sesuai predikat serta 

kategorinya yaitu “Design”. Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan 

pengesahan secara legal tagline apa yang akan ditentukan sebagai city brand 

yang akan dipakai. Perlu banyak dipertimbangkan kembali untuk ke depannya 

apakah kategori “Design” ini representatif bagi kota Bandung atau tidak, 
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mengingat ketertarikan kunjungan wisatawan didominasi oleh faktor kuliner 

dan fesyen sehingga terdapat kemungkinan untuk bergeser dari kategori 

“Design” dialihkan ke kategori “Culinary” sehingga relevan antara city brand 

dengan kategori kotanya Dengan demikian kota Bandung memiliki city brand 

yang sesuai dan bersifat permanen sebagai ikon dalam bentuk tagline kota 

untuk mewakili keunikan yang dimiliki Bandung. 

3. Melakukan ekplorasi nilai-nilai yang dapat ditawarkan dan dialami oleh 

wisatawan berdasarkan preferensi untuk membentuk tourism services yang 

sesuai kebutuhan.  

4. Membuat tingkat kunjungan wisatawan bertambah secara representatif dengan 

menghadirkan atraksi yang bersifat co-creation yang memberikan pengalaman 

berbeda bagi para pengunjung dengan konsep yang berbasis kearifan lokal. 

5. Memberikan edukasi kepada masyarakat lokal akan pentingnya melestarikan 

kearifan lokal sebagai aset jangka panjang, yang seterusnya menjadi kunci 

untuk city branding. Dari sinilah langkah awal untuk membuka segala 

kemungkinan munculnya faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja 

pariwisata di kota kreatif (pariwisata kreatif). 

6. Untuk penelitian selanjutnya memperluas sampel penelitian pada beberapa 

kelompok wisatawan, tidak hanya terbatas pada wisatawan nusantara saja 

tetapi juga pada wisatawan mancanegara yang pernah berkunjung ke 

Pekalongan dan Bandung. Memperluas teknik pengumpulan data dengan mix 

method dan tidak terbatas pada pengambilan data dilakukan dengan one shoot 

study cross sectional data (hanya sekali dengan survei). Memperluas 

penggunaan variabel lain seperti revisit intention untuk mengidentifikasi 

kinerja pariwisata. 
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