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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti mencoba mempelajari dua penelitian terdahulu yang relevan 

dengan untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran kepada peneliti mengenai penelitian serupa. Penelitian 

pertama disusun oleh Satwika Rosyida Wijayaningrum dari Universitas Islam 

Indonesia pada tahun 2018, dengan judul “Analisis Manajemen Event Gumelem 

Ethnic Carnival Tahun 2016 dalam Melestarikan Kebudayaan di Gumelem, 

Banjarnegara”. Metode penelitian tersebut yaitu deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan manajemen 

Event Gumelem Ethnic Carnival dalam melestarikan kebudayaan, selain itu untuk 

mendeskripsikan peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Manajemen Event 

Gumelem Ethnic Carnival dalam melestarikan kebudayaan. 

Penelitian kedua disusun oleh Johan Saputro dari Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas Ilmu Komunikasi tahun 2014, dengan judul 

“Perencanaan Event Management Festival Kesenian Yogyakarta sebagai Media 

Komunikasi Identitas Yogyakarta”. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah Kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Tujuan dari 

penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan Event 

Management Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) sebagai media komunikasi  

Strategi event management..., Adelhead Virginia Tampi, FIKOM UMN, 2019



11 
 

identitas Yogyakarta. Kemudian untuk mengetahui dan untuk menggambarkan 

tentang event management dalam penyelenggaraan Festival Kesenian Yogyakarta 

(FKY). Terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

pertama dan peneliti kedua yaitu Satwika Rosyida Wijayaningrum dan Johan 

Saputro, persamaan penelitian sebelumnya terdapat pada metode penelitian yaitu 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi 

penelitian yang berbeda-beda. Kedua penelian terdahulu memiliki lokasi 

penelitian yang berbeda dengan peneliti. 

Penelitian terdahulu yang pertama yang disusun oleh Satwika Rosyida 

memiliki persamaan dengan peneliti terdapat pada topik pembahasan yang sama 

yaitu mengenai manajemen event yang memfokuskan pembahasannya pada event 

kebudayaan Indonesia. Penelitian terdahulu memilih topik “Analisis Manajemen 

Event Gumelem Ethnic Carnival Tahun 2016 dalam Melestarikan Kebudayaan di 

Gumelem, Banjarnegara” sedangkan topik dari peneliti yaitu “Analisis 

Pengelolaan Event Management Manado Fiesta Dalam Meningkatkan Pariwisata 

Kota Manado: Studi Kasus Manado Fiesta 2018”. Perbedaan dari kedua penelitian 

tersebut juga terdapat pada tujuan penelitian. Peneliti terdahulu ingin 

mendeskripsikan manajemen Event Gumelem Ethnic Carnival dalam melestarikan 

kebudayaan dan mendeskripsikan peluang dan hambatan yang dihadapi oleh 

manajemen Event Gumelem Ethnic Carnival dalam melestarikan kebudayaan. 

Sedanghkan peneliti ingin mengetahui proses manajemen event seperti apa yang 

dilakukan pada event Manado Fiesta 2018. Perbedaan selanjutnya terdapat pada 
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teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian terdahulu pertama ada dua, 

yaitu model event management dari Joe Goldblatt dan proses perencanaan event 

oleh Any Noor.  

Penelitian terdahulu kedua oleh Johan Saputra memiliki persamaan dengan 

peneliti terdapat pada topik pembahasan yang sama yaitu mengenai manajemen 

event kebudayaan atau festival kebudayaan di Indonesia. Penelitian terdahulu 

memilih topik. Namun terdapat perbedaan yang spesifik yaitu pada tujuan 

penelitian dari penelitian terdahulu. Peneliti terdahulu ingin mengetahui 

bagaimana perencanaan event management Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) 

sebagai media komunikasi identitas Yogyakarta dan ingin mengambarkan tentang 

event management dalam penyelenggaraan Festival Kesenian Yogyakarta. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No  Nama:  Satwika 

Rosyida 

Wijayaningrum 

Tahun: 2018 

Asal: Universitas 

Islam Indonesia 

Nama: Johan 

Saputro 

Tahun: 2014 

Asal: Universitas 

Islam Negeri 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Nama: Adelhead 

Verginia Tampi 

Tahun: 2019 

Asal: Universitas 

Multimedia 

Nusantara 

 

1. Judul Analisis 

Manajemen Event 

Gumelem Ethnic 

Carnival Tahun 

2016 dalam 

Melestarikan 

Kebudayaan di 

Perencanaan 

Event 

Management 

Festival Kesenian 

Yogyakarta 

sebagai Media 

Tinjauan terhadap 

efektivitas  Event 

Management 

Manado Fiesta 2018 

dalam 

memperkenalkan 
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Gumelem, 

Banjarnegara 

Komunikasi 

Identitas 

Yogyakarta 

 

pariwisata kota 

Manado 

 

2. Tujuan 

penelitian 

1. Untuk 

mendeskripsikan 

Manajemen Event 

Gumelem Ethnic 

Carnival dalam 

melestarikan 

kebudayaan 

2. Untuk 

mendeskripsikan 

peluang dan 

hambatan yang 

dihadapi oleh 

Manajemen Event 

Gumelem Ethnic 

Carnival dalam 

melestarikan 

kebudayaan. 

Tujuan dari 

penelitian ini 

1. Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

perencanaan event 

management 

Festival Kesenian 

Yogyakarta 

(FKY) sebagai 

media komunikasi 

identitas 

Yogyakarta. 

2. Untuk 

mengambarkan 

tentang event 

management 

dalam 

penyelenggaraan 

Festival Kesenian 

Yogyakarta. 

Untuk mengetahui 

seberapa efektif 

Event Management 

Manado Fiesta 2018 

dalam turut 

memperkenalkan 

pariwisata Kota 

Manado. 

 

3. Konsep/ 

Teori/ 

Model 

Yang 

Digunakan 

Event, 

Management event. 

Komunikasi, 

Event Sebagai 

Media 

Komunikasi, 

Perencanaan 

Event. 

Marketing Public 

Relations, event 

sebagai media 

promosi, Event 

Managemet. 

4. Metode 

Penelitian 

Metode penelitian 

tersebut yaitu 

deskriptif dengan 

pendekatan 

kualitatif. 

Kualitatif dengan 

studi kasus 

deskriptif. 
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5. Hasil 

Penelitian 

Hasil penelitian ini 

menggambarkan 

event GEC 

membagi proses 

manajemen event 

kedalam lima 

tahapan yaitu, 

Research, Design, 

Planning, 

Coordination, dan 

Evaluation. Telah 

detail dilakukan. 

Event ini masih 

membutuhkan 

promosi yang 

matang karena 

pengunjung yang 

datang pada event 

ini kurang 

memuaskan. 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa 

pelaksanaan 

perencanaan 

manajemen event  

dari Festival 

Kesenian 

Yogyakarta 

menggunakan 

lima tahapan 

perencanaan 

mulai dari 

Research, Design, 

Planning, 

Coordination, dan 

Evaluation. 

Tetapi ada 

kelemahan dalam 

pelaksanaan 

perencanaan 

manajemen event 

Festival Kesenian 

Yogyakarta 

karena tidak 

adanya platform 

perencanaan 

strategis dan juga 

periode persiapan 

perencanaan 

sangat singkat. 

Hasil dari penelitian 

ini adalah event 

management yang 

dilakukan dalam 

event Manado Fiesta 

2018 sesuai dengan 

konsep Goldblatt 

dimana kegiatan ini 

menghasilkan 

dampak positif 

terhadap masyarakat 

kota Manado dan 

bagi terhadap 

kunjungan 

wisatawan di Kota 

Manado sendiri 

mengalami 

peningkatan dari 

tahun ke tahun. 
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2.2 Teori atau Konsep   

2.2.1 Marketing Public Relations 

Menurut Kotler (dikutip dalam Davis 2007, h.130) mendefinisikan 

Marketing Public Relations ini sebagai berbagai program yang dirancang 

untuk meningkatkan awareness, memelihara produk, atau untuk citra 

produk. Menururt Harris (dikutip dalam Kriyantono 2008, h.58) Marketing 

Public Relations didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan, 

eksekusi, dan evaluasi program-program yang mendorong atau 

menganjurkan pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi 

yang kredibel dalam menyampaikan informasi dan menciptakan impresi 

yang mengidentifikasi perusahaan dan produknya dengan kebutuhan, 

keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen. 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (Kotler and Keller, 2006, 

h.553) ada tujuh cara yang penting untuk menjadi tolak ukur dalam 

kegiatan Marketing Public Relations 

1. Publications (Publikasi) 

Perusahaan mempercayakan perluasan produk berdasarkan dari 

publikasi materi untuk mempengaruhi dan menarik pembeli 

yang dituju. Termasuk di dalamnya membuat laporan tahunan, 

brosur, artikel, koran perusahaan, majalah dan materi 
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audiovisual. 

2. Identity Media 

Perusahaan perlu membuat identitas yang bisa dikenal oleh 

masyarakat dengan mudah. Misalnya: logo perusahaan, alat-alat 

tulis, brosur, tanda, formulir perusahaan, kartu nama, bangunan, 

seragam dan peraturan pakaian. 

3. Events 

Perusahaan bisa menarik perhatian mengenai produk baru 

ataupun kegiatan perusahaan dengan cara mengadakan acara 

khusus seperti wawancara, seminar, pameran, kompetisi, kontes 

dan ulang tahun dari produk itu supaya dapat menjangkau 

masyarakat luas. 

4. News (Berita) 

Salah satu tugas utama dari Public Relations adalah untuk 

membuat acara yang sesuai dengan perusahaan dan membuat 

media tertarik untuk memuat press release dan hadir dalam 

press conference acara tersebut. 

5. Speeches (Pidato) 

Semakin tinggi kebutuhan perusahaan untuk dapat menjawab 

setiap keperluan masyarakat dengan menjawab pertanyaan dari 
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media atau memberikan pengarahan di asosiasi penjualan dan di 

meeting yang bertujuan untuk membicarakan soal penjualan 

dapat membangun citra perusahaan. 

6. Public-Service Activities (Berperan serta dalam aktivitas sosial) 

Perusahaan bisa membangun image yang positif dengan cara 

menyumbang uang atau waktu dalam hal-hal yang positif. 

7. Sponsorship 

Perusahaan bisa memasarkan barang mereka dengan 

mensponsori acara olah raga atau acara kebudayaan yang 

bermanfaat bagi kelangsungan perusahaannya.  

Menurut Menurut Kotler (dikutip dalam Davis, 2007, h.131) ada empat 

marketing objective dalam Marketing Public Relations, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Awareness  

2. Kredibilitas,  

3. Stimulasi tenaga penjualan dan dealer,  

4. Menekan biaya promosi Semakin kecil anggaran promosi 

perusahaan. 

Peranan Marketing Public Relations dalam upaya mencapai tujuan utama 

organisasi menurut Kotler dalam Rosady Ruslan (Ruslan, 2002, h. 262). 

1. Menumbuh kembangkan kesadaran konsumennya (brand awareness) 
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terhadap produk yang telah diluncurkan 

2. Membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau 

manfaat (benefit) atas produk yang ditawarkan / digunakan 

3. Mendorong antusiasme (sales force) melalui suatu artikel sponsor tentang 

kegunaan dan manfaat suatu produk. 

4. Menekan biaya promosi iklan komersial, pada media elektronik maupun 

media cetak demi tercapainya efisiensi biaya. 

5. Berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, termasuk 

upaya untuk mengatasi complain atau keluhan demi tercapainya kepuasan 

pihak pelanggannya. 

6. Membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru dan 

sekaligus merencanakan perubahan posisi produk yang lama. 

7. Mengkomunikasikan terus menerus melalui media Public Relations 

tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian 

sosial dan lingkungan hidup agar tercapainya publikasi yang positif di 

mata masyarakat atau publik. 

8. Membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk barang dan 

jasa, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada konsumennya. 

9. Berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif yang 

mungkin akan muncul di masa mendatang. 
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2.2.2 Special Event  

Special event adalah sebuah acara yang biasanya dilaksanakan untuk 

mendapatkan perhatian media untuk klien, perusahaan atau produk. Acara dapat 

dirancang untuk mendapatkan pesan spesifik mengenai perusahaan. Special event 

juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengenalkan produk baru oleh 

prusahaan kepada masyaratkat dikutip dari McNamara dalam Ruslan (2006, h. 

232-233). Berikut adalah beberapa tujuan diadakannya special event menurut 

Ruslan (2006, h. 231). 

1. Pengenalan (awareness) dan meningkatkan pengetahuan (knowledge) 

terhadap lembaga atau perusahaan yang ingin ditampilkan. 

2. Suatu proses publikasi melalui komunikasi timbal balik yang pada 

akhirnya memperoleh publisitas yang positif.  

3. Memperlihatkan itikad baik dari lembaga atau produk yang diwakilinya 

dan sekaligus memberikan kesan atau citra positif terhadap masyarakat 

sebagai publik sasarannya. 

4. Untuk mempertahankan penerimaan masyarakat.  

5. Memperoleh rekanan atau pelanggan baru melaui acara special event yang 

dirancang secara menarik, inovatif dan kreatif 

Menurut William O’Toole dan Phyllis dalam bukunya Corporate Event 

Management (O’Toole, 2007, h.10), perusahaan memanfaatkan event sebagai 
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sarana mengkomunikasikan pesan dari perusahaan. Apabila perusahaan 

mementingkan penjualan, maka perusahaan akan menyelenggarakan event untuk 

memberi penghargaan kepada tenaga penjualan yang berprestasi. Acara hiburan 

spektakuler yang diselenggarakan perusahaan merupakan cara yang dinamis dan 

kuat untuk menghubungkan karyawan dengan keyakinan perusahaan. Suatu event 

perusahaan mungkin memiliki banyak tujuan. Event prusahaan merupakan bagian 

dari strategi komunikasi perusahaan. Event merupakan sebagian dari fungsi 

pemasaran dan diselenggarakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena 

itu, event akan diukur sebagaimana mengukur proyek-proyek lain (O’Toole, 2007 

h.10)  

Seperti pada rangkuman dalam buku Event Organizing (Natoradjo, 2011, 

h.28) kegiatan event management terdiri dari proses lima tahap. Penelitian sebagai 

tahap pertama, perlu dilakukan sebelum event digelar untuk menghindari berbagai 

resiko. Penelitian tentang pasar adalah suatu yang  sangat penting guna 

memastikan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, serta harapan klien, para 

pengunjung dan stakeholder. Dalam proses pengelolaan event panitia maupun 

event organizer melakukan analisis SWOT sebelum menyelenggarakan sebuah 

event untuk pengambilan keputusan agar dapat mengurangi atau menghindari 

resiko (Natoradjo, 2011, h.28). 

 

 

 

Strategi event management..., Adelhead Virginia Tampi, FIKOM UMN, 2019



21 
 

2.2.2.1 Jenis-jenis Event 

Menurut Ruslan (dikutip dalam Nartoradjo, 2011 h.135) event-event 

program public relations perusahaan dikelompokan dalam tiga golongan  

1. Calender Event 

Kelompok ini terdiri dari acara regular yang diadakan pada hari, bulan, 

tahu tertentu secara periodik sepanjang tahun kalender. Contoh: Rapat 

umum tahunan pemegang saham. 

2. Momentum Event  

Pada jenis event kelompok ini, acara yang sifatnya khusus dan 

dilaksanakan pada momen-momen tertentu diluar acara rutin. Contoh: 

Ulang tahun perusahaan, meyambut millenium ke-III tahun 2000, fashion 

show menyambut hari kartini, dan perayaan hari anak sedunia. Momen-

momen ini adalah saat-saat yang istimewa di mana public relations 

mempunyai kesempatan yang baik untuk menciptakan publisitas tentang 

produk dan perusahaannya. 

3. Special Event  

Special event adalah acara khusus yang dianggap istimewa. Terdiri dari 

tiga jenis, yaitu: 

a. Acara peresmian, seperti soft-opening, grand opening, penyerahan 

penghargaan. 
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b. Acara peringatan, seperti ulang tahun perusahaan 

c. Acara yang bersifat komersial seperti peluncuran produk baru, 

nonkomersian dan social/community event, seperti penyerahan 

bantuan beasiswa, sumbangan pada korban gempa dan tsunami, dan 

sebagainya. 

2.2.2.2 Kategori Event  

Event  memiliki empat kategori  (Priansa, 2017 h.210), yaitu sebagai 

berikut:  

1. Leisure event 

Pada saat ini, leisure event yang berkembang banyak didasarkan 

atas kegiatan keolahragaan. Kegiatan tersebut memiliki unsur 

pertandingan didalamnya dan mendatangkan banyak penunjung. 

Meningkatnya kegiatan Leisure event disebabkan oleh 

perkembangan teknologi yang telah memberikan warna baru pada 

setiap event yang diselenggarakan. 

2. Personal event 

Personal event merupakan segala bentuk kegiatan yang melibatkan 

anggota keluarga atau teman. Banyak aspek kehidupan masa kini 

yang telah mengubah bentuk asli kegiatan personal event, misalnya 

pesta ulangtahun, pesta pernikahan, termasuk perayaan-perayaan 
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pribadi lainnya.  

3. Cultural event  

Budaya selalu identik dengan upacara adat dan tradisi serta 

memiliki nilai sosial yang tinggi dalam tatanan masyarakat, 

sehingga penyelenggaraan budaya saat ini menjadi semakin 

penting. Terlebih lagi dengan adanya kemajuan teknologi, 

penyelenggaraan cultural event akan lebih menarik dan mampu 

dikemas dengan kondisi kekinian. Event Manado Fiesta termasuk 

dalam kegiatan cultural event, karena di dalam serangkaian 

kegiatan yang dilakukan selain mempromosikan destinasi wisata 

yang dimiliki kota Manado, event ini sangat erat kaitannya dengan 

budaya dan tradisi Sulawesi Utara khususnya kota Manado.  

4. Organization event  

Organization event merupakan kegiatan besar pada setiap 

organisasi. Pada kategori ini, bentuk event yang diselenggarakan 

disesuaikan dengan tujuan organisasi. Kegiatan organization event 

telah memberikan banyak inspirasi bagi industri untuk turut serta 

menggunakan ide ini sebagai cara meningkatkan pendapatan 

perusahaannya. 
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2.2.3 Event Management  

Dalam melakukan special event dibutuhkan perencanaan yang baik guna 

tercapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Menurut Noor (2009, h.179), 

manajemen event merupakan suatu pengorganisasian kegiatan yang 

diselenggarakan oleh komunitas atau lembaga yang dikelola secara profesional, 

efisien, dan efektif dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan kegiatan selesai. 

Event management didefinisikan sebagai suatu kegiatan profesional guna 

mengumpulkan dan mempertemukan sekelompok orang untuk tujuan pendidikan, 

perayaan, pemasaran dan reuni, serta bertanggung jawab mengadakan penelitian, 

membuat desain kegiatan, melakukan perencanaan dan melaksankan koordinasi 

serta pengawasan untuk merealisasikan suatu kegiatan (Goldblatt, 2002, h.7) 

Proses penyelenggaraan sebuah event (Goldblatt, 2002, h. 36-55) membagi 

perencanaan penyelenggaraan event kedalam 5 tahapan, tahapan-tahapan tersebut 

adalah : 

1. Research  

Sebuah riset dapat menentukan kebutuhan, keinginaan, dan 

harapan dari target pasar. Dimana hal ini dilakukan untuk 

menghasilkan penelitian yang mendalam untuk mengurangi resiko. 

Terdapat 5W (why, who, when, where, what) dalam memutuskan 

pelaksanaan event. Pertanyaan tersebut haruslah diperhatikan untuk 

menyelenggarakan event yang efektif.  
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2. Design  

Tahapan selanjutnya setelah penelitian, proses ini dimulai dengan 

ide yang sesuai dengan tujuan diselenggarakannya sebuah event. 

Proses ini dilakukan dengan cara brainstorming dan mind mapping 

yaitu mengenai ide, keuangan, dan aspek penting lainnya. Selain 

itu juga adanya studi kelayakan event untuk menyaring ide kreatif 

yang muncul. Design ini terkait dengan kemampuan financial 

seperti pendanaan event maupun sumber daya manusia.  

3. Planning  

Setelah melakukan tahapan research dan design dengan sesuai, 

maka dalam tahapan ini penyelenggaraan event mulai melakukan 

beberapa hal seperti penentuan lokasi dan waktu, menentukan 

tempo untuk waktu persiapan hingga pelaksanaan event 

berlangsung dan sesudah event diselenggarakan berapa waktu yang 

dibutuhkan dan lain sebagainya.  

4. Coordination 

Tahapan ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang telah 

dibuat sebelumnya. Seorang event manager harus dapat melakukan 

koordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait 

dalam event agar dapat bekerjasama dengan baik dengan satu 

tujuan.  
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5. Evaluation  

Evaluasi dapat dilakukan pada setiap tahap atau dilakukan secara 

menyeluruh. Pada proses evaluasi dapat dilihat kesuksesan event 

yang telah diselenggarakan apakah ada faktor yang mempengaruhi 

kegagalan atu keberhasilan event yang telah diselenggarakan. Dan 

nantinya proses evaluasi berfungsi sebagai acuan untuk event yang 

akan diselenggarakan selanjutnya 

Gambar 2.1 Event management process Model Goldblatt 

 

Sumber: Goldblatt, 2013, h. 42 

2.2.4 Event Sebagai Media Promosi 

Kutipan dari buku Intregrated Marketing Communication (Sulaksana, 

2007:40-41) menyebutkan meskipun event termasuk kegiatan promosi below the 

line, penyelenggaraannya kini tidak hanya dilakukan di lini bawah. Perusahaan 

semakin cerdik memanfaatkan event ini untuk membangun awareness dan brand 
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image di benak khalayak. Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

event menjadi bagian dalam melakukan kegiatan promosi.  

2.2.5 Brand Awareness  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya tujuan diadakannya special event 

menurut Ruslan adalah untuk pengenalan (awareness) dan meningkatkan 

pengetahuan (knowledge) terhadap lembaga atau perusahaan yang ingin 

ditampilkan. Selain itu, event juga dilaksanakan sebagai suatu proses publikasi 

melalui komunikasi timbal balik yang pada akhirnya memperoleh publisitas yang 

positif (Ruslan 2006, h. 231). 

Kesadaran merek atau brand awareness berarti kemampuan konsumen 

untuk dapat mengenali dan mengingat merek dalam situasi yang berbeda. 

Kesadaran merek terbagi dalam beberapa tingkat yaitu puncak pikiran top of 

mind. Kemudian yang kedua adalah pengingatan kembali terhadap merek brand 

recall, yang ketiga adalah pengenalan merek brand recognition, sedangkan yang 

terakhir adalah  tidak menyadari merek unaware of brand (Aaker dikutip dalam 

Hasbun, 2013, h.3). Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah event Manado 

Fiesta 2018 berhasil memperkenalkan pariwisata Kota Manado. 
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2.3 Alur Penelitian 

 

Bagan 2.1 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi 
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