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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai lebih 

dari 17.000 pulau dengan potensi wisata yang luas dan bervariasi. Pada tahun 2018 

sektor pariwisata Indonesia berhasil menyumbang devisa negara sebesar 19,2 

milyar US Dollar di mana jumlah pendapatan sektor pariwisata lebih besar dari 

sektor migas.1 Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menjadikan sektor pariwisata 

sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Hal tersebut juga 

diungkapkan oleh Michael Umbas selaku Ketua Dewan Pembina Masata yang 

mengatakan bahwa saat ini sektor pariwisata di Indonesia ditetapkan sebagai 

leading sector oleh Presiden Jokowi dalam membangun perekonomian Indonesia.2 

 Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam sehingga 

destinasi wisata di Indonesia banyak dicari oleh wisatawan. Hasil riset Google 

menunjukan bahwa terjadi peningkatan jumlah pencarian terkait pariwisata yaitu 

sebesar 30% dan kenaikan jumlah pencarian terkait daerah wisata di Indonesia 

sebesar 48%. Berdasarkan hasil riset tersebut, salah satu daerah wisata di Indonesia  

yang banyak dicari oleh wisatawan nusantara adalah Kota Semarang.3   

 
1 Kuntadi. “Kalahkan Migas, Pariwisata Sumbang Devisa Terbesar USD 19,2 Milyar.” Diakses pada 2 
September 2020 pukul 14.00  https://economy.okezone.com/read/2019/08/22/320/2095457/kalahkan-migas-
pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-usd19-2-miliar?page=1  
2 Carlos Paath. “Pariwisata Jadi Sektor Prioritas Unggulan Pemerintahan Jokowi.” Diakses pada 2 September 
2020 pukul 14.00   https://www.beritasatu.com/asnie-ovier/gaya-hidup/580280/pariwisata-jadi-sektor-
prioritas-unggulan-pemerintahan-jokowi 
3 Red/CN26. “Kota Semarang Jadi Destinasi Wisata Paling Banyak Dicari di Google.”, diakses pada 16 
Januari 2020 pukul 23.06.  https://www.suaramerdeka.com/travel/baca/157515/kota-semarang-jadi-destinasi-
wisata-yang-paling-banyak-dicari-di-google  
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 Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 

destinasi wisata yang beragam. Keberagaman destinasi wisata Kota Semarang juga 

diungkapkan oleh Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata melalui kunjungannya di 

Kota Semarang. Beliau mengatakan bahwa Kota Semarang memiliki banyak 

destinasi wisata yang menarik dengan konsep yang Instagramable, sehingga 

menjadikan destinasi wisata di Kota Semarang sebagai destinasi wisata dengan 

taraf dunia.4 Terdapat beberapa destinasi wisata yang dimiliki Kota Semarang di 

antaranya adalah sebagai berikut  

Tabel 1.1 Destinasi Wisata Semarang 
 

Destinasi Wisata 
Baru / Tumbuh 

Destinasi Wisata 
Berkembang 

Destinasi Wisata 
Unggulan / Prioritas 

Kampung Pelangi Goa Kreo Kawasan Kota Lama 

Kawasan Tambak Lorok Grand Maerokoco Sam Poo Kong 

Tugu Kenangan Jiwa Gereja Blendhuk Lawang Sewu 

Kawasan Tanjung Emas Brown Canyon Masjid Agung Jawa 

Tengah 

Banjir Kanal Barat Curug Gondoriyo Pantai Marina 

Taman Indonesia Kaya Semarang Zoo Vihara Budhagaya 

River Tubing Mayangsari - Desa Wisata Kandri 
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 2019 
 

 Pada tahun 2018, Kota Semarang berhasil mendapat penghargaan dari 

Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Award sebagai Kota Wisata Terbaik 

peringkat empat se-Indonesia dan Kota Wisata Terbaik peringkat satu se-Jawa 

 
4 Guntur Sakti. ”Siaran Pers: Menpar Promosikan Kota Semarang Sebagai Destinasi Wisata Berkelas Dunia”. 
diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 20.00  https://www.kemenparekraf.go.id/post/siaran-pers-menpar-
promosikan-kota-semarang-sebagai-destinasi-wisata-berkelas-dunia   
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Tengah.5 Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pariwisata dalam menilai 

komitmen, inovasi, dan kreasi pemerintah daerah dalam membangun pariwisata.6 

 Setiap tahunnya, jumlah kunjungan wisatawan di Kota Semarang terus 

meningkat. Hal tersebut dibuktikan melalui data Target dan Realisasi Jumlah 

Kunjungan Wisatawan & PAD Kota Semarang dibawah ini 

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Kota Semarang 
 

Tahun 2016 2017 2018 
Jumlah Kunjungan 

Wisatawan 
4.683.974 5.024.476 5.769.387 

PAD 175.700.000.000 205.866.327.035 256.362.651.176 
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2019 
 
 
 Tabel 1.2 menunjukan bahwa meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 

di Kota Semarang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Semarang dari 

tahun ke tahun. Hendrar Prihadi, Walikota Semarang mengatakan bahwa sektor 

pariwisata di Kota Semarang merupakan sektor unggulan dalam meningkatkan 

perekonomian daerah.7 Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Semarang melakukan 

komunikasi pemasaran untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.  

 Menurut Uyung Sulaksa (2005) komunikasi pemasaran adalah proses 

penyampaian informasi tentang perusahaan dan apa yang hendak ditawarkan 

kepada sasarannya.8 Menurut Tjiptono (2011) komunikasi pemasaran dilakukan 

oleh suatu perusahaan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

 
5 Abdul Imanulhaq. “Semarang Masuk 4 Besar Kota Terbaik Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Award” 
2018. Diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 20.30 https://jateng.tribunnews.com/2018/07/22/semarang-
masuk-4-besar-kota-terbaik-yokatta-wonderful-indonesia-tourism-awards-2018  
6 Abdul Imanulhaq. Loc.Cit. 
7 Gatra. “Walikota Semarang Optimis Wisata Bakal Dongkrak Ekonomi”. diakses pada 10 Agustus 2020 
pukul 20.00  https://www.gatra.com/detail/news/464785/ekonomi/wali-kota-semarang-optimistis-wisata-
bakal-dongkrak-ekonomi  
8 Lili Adi Wibowo dan Donni Juni Priansa. 2017. Manajemen Komunikasi dan Pemasaran, (Bandung: 
Alfabeta) hal. 170 
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membujuk, mengingatkan pasar agar konsumen menerima produk yang 

ditawarkan, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan.9 

 Di dalam dunia pemasaran, terdapat empat bauran pemasaran yaitu product, 

price, place, dan promotion. Promosi merupakan bagian dari bauran pemasaran 

yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengenalkan suatu produk. Promosi 

juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengkomunikasikan daya 

tarik apa saja yang ada di miliki Kota Semarang supaya wisatawan yang berasal 

dari luar Kota Semarang dapat berkunjung ke Kota Semarang.  

 Hendrar Prihadi selaku Walikota Semarang mengatakan bahwa sektor 

pariwisata tidak akan berjalan maksimal apabila tidak didukung oleh aktivitas 

promosi.10 Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Chusmeru selaku 

pengamat pariwisata Universitas Jendral Soedirman, yang mengatakan bahwa 

kegiatan promosi bertujuan untuk mengenalkan destinasi wisata dan mampu 

menjadi kekuatan dalam menarik wisatawan untuk berkunjung.11  

 Promosi merupakan aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan produk, mempengaruhi 

calon konsumen untuk membeli, dan mengingatkan konsumen untuk terus 

melakukan pembelian.12 Menurut William G. Nickles (1979) promosi adalah 

sebuah arus informasi atau persuasi satu arah yang dilakukan agar terjadi 

pertukaran nilai. 

 
9 Lili Adi Wibowo dan Donni Juni Priansa. Loc. Cit. 
10 Kas. “Hendi Minta Promosi Wisata Terus Ditingkatkan.”  diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 18.00   
https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/157362/hendi-minta-promosi-wisata-terus-ditingkatkan  
11 Wuryanti Puspitasari. “Ini Tiga Alasan Mengapa Promosi Digital Obyek Wisata Menjadi Penting”. diakses 
pada 19 Agustus 2020 pukul 18.00  https://www.antaranews.com/berita/1007568/ini-tiga-alasan-mengapa-
promosi-digital-objek-wisata-menjadi-penting#mobile-src 
12 Irawan, Faried Wijaya, Sudjoni. 1996. Pemasaran Prinsip dan Kasus (Yogyakarta: BPFE). hal. 153 
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 Instansi di Kota Semarang yang memiliki tugas resmi untuk 

mempromosikan pariwisata Kota Semarang adalah Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang (Disbudpar Kota Semarang). Berdasarkan Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Disbudpar Kota Semarang 

mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.13   

 Saat ini kegiatan komunikasi pemasaran yang aktif dilakukan oleh 

Disbudpar Kota Semarang adalah promosi melalui media sosial. Berdasarkan hasil 

penelitian milik Nur Laili Mardhiani dengan judul “Strategi Komunikasi 

Pemasaran Pariwisata Kota Semarang” yang menjelaskan bahwa strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan Disbudpar Kota Semarang adalah dengan 

memanfaatkan media sosial karena banyak digunakan masyarakat dan dana yang 

dibutuhkan tidak terlalu besar.14  

 Media sosial merupakan media berbasis online yang dirancang untuk 

memberikan kemudahan penggunanya untuk saling bertukar informasi. Menurut 

Boyd (2009) media sosial adalah kumpulan perangkat lunak yang menjadi wadah 

antar pengguna untuk saling berinteraksi, berbagi dan berkumpul.15 Terdapat 

 
13 Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Hal 17. Tidak 
diterbitkan. 
14 Nur Laili Mardhiyani. 2020. “Tourism 4.0: Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Kota Semarang”. 
Jurnal Kajian Media. Vol. 4 No.1. hal. 50 
15 Boyd dalam Rulli Nasrullah. 2015. Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. 
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media) hal. 11 
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beberapa karakteristik yang dimiliki oleh media sosial di antaranya partisipasi, 

keterbukaan, percakapan, komunitas, dan keterhubungan.16  

 Media sosial memiliki peran yang besar dalam kegiatan promosi. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Debby Laura Tambunan dengan 

judul penelitian “Pengaruh Social Media Terhadap Keputusan Berkunjung 

Wisatawan Nusantara DKI Jakarta” yang mengatakan bahwa social media adalah 

media promosi pariwisata yang efisien karena tidak mengeluarkan banyak biaya 

dan melalui social media suatu informasi dapat tersebar luas dalam jangka waktu 

yang cepat.17   

 Instagram merupakan media sosial yang paling sering digunakan oleh 

masyarakat Indonesia.18 Menurut Sri Widowari, selaku Country Director Facebook 

Indonesia, Indonesia adalah negara dengan pengguna Instagram terbesar se-Asia 

Pasifik dengan jumlah 57 pengguna aktif.19 Instagram adalah aplikasi photo 

sharing yang resmi diluncurkan pada 6 Oktober 2010 oleh Mike Krieger dan Kevin 

Systrom dengan fitur seperti instastory, IGTV, live streaming, direct message, like, 

comment, share dan edit foto.20 

 
16 Anthony Mayfield. (2008) . What is Social Media. iCrossing. 
https://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCros
sing_ebook.pdf 
17 Debby Laura Tambunan. 2016. “Pengaruh Social Media Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan 
Nusantara ke DKI Jakarta”. Skripsi: Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Hal. 69. 
18 Choirul Arifin. “Pengguna Sosial Media di Indonesia Terbesar Keempat di Dunia. diakses pada 10 Oktober 
2019 pukul 16.38 https://www.tribunnews.com/techno/2019/06/19/pengguna-sosial-media-di-indonesia-
terbesar-keempat-di-dunia  
19 Lynda Hasibuan, “Wah, RI Jadi Pengguna Instagram Terbanyak se-Asia Pasifik.”, diakses pada 9 Oktober 
2019 pukul 12.13 https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190305173423-33-59051/wah-ri-jadi-
pengguna-instagram-terbanyak-se-asia-pasifik  
20 Bambang Dwi Atmoko. 2012. Instagram Handbook (Jakarta: Mediakita) hal. 3 
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 Dikutip dari studi IPSOS bahwa sebanyak 90% dari jumlah penggunanya, 

Instagram dijadikan sebagai media untuk berbisnis oleh penggunanya.21 Dengan 

fitur yang dimiliki, kegiatan berbisnis yang dilakukan akan berjalan efektif. Hal ini 

didukung oleh sebuah penelitian yang dilakukan Dewi Rahmawati dengan judul 

Penelitian yaitu “Pemilihan dan Pemanfaatan Instagram Sebagai Media 

Komunikasi Pemasaran Online” yang mengatakan bahwa kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh Freezy Browniezz terbantu dengan kehadiran fitur Instagram, salah 

satunya adalah fitur upload photo. Pengguna tidak dibatasi dengan seberapa banyak 

foto yang akan dibagikan. Instagram juga membantu mengenalkan produknya ke 

masyarakat dan dapat menjangkau masyarakat luas.22 

 Tak hanya menggunakan fitur Instagram, konten yang digunakan dalam 

mempromosikan suatu produk harus menarik. Penggunaan media sosial sebagai 

media promosi berpusat pada membuat konten yang menarik.23 Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Litta Ayu Amartin dengan judul “Pengaruh 

Akun Instagram @explorebanten Terhadap Minat Berkunjung Ke Tempat Wisata 

Banten” yang mengatakan bahwa pengguna Instagram akan memusatkan 

perhatiannya terhadap sesuatu yang menarik. Setelah memusatkan perhatiannya 

terhadap sesuatu yang menarik maka akan timbul perasaan ingin tahu terhadap apa 

yang ia lihat dan muncul rasa tertarik. Ketika pengguna Instagram sudah mencapai  

 
21 Lynda Hasibuan. Op.Cit. 
22 Dewi Rahmawati. 2016. “Pemilihan dan Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran 
Online”. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Hal. 117. 
23 Lili Adi Wibowo dan Donni Juni Priansa. 2017. Manajemen Komunikasi dan Pemasaran, (Bandung: 
Alfabeta) hal. 181 
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perasaan tertarik, maka akan muncul sebuah tindakan.24  

 Disbudpar Kota Semarang menggunakan Instagram sejak 10 Mei 2016. 

Instagram merupakan media sosial yang paling aktif digunakan oleh Disbudpar 

Kota Semarang untuk menjalankan aktivitas komunikasi pemasaran melalui 

promosi. Hal tersebut dibuktikan pada hasil penelitian milik Nur Laili Mardhiani 

dengan judul “Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Kota Semarang” yang 

menjelaskan bahwa media sosial yang paling aktif digunakan oleh Disbudpar Kota 

Semarang untuk mempromosikan pariwisata adalah Instagram.25  

 Penggunaan Instagram sebagai media promosi Disbudpar Kota Semarang 

terus meningkat setiap saat. Peningkatan penggunaan Instagram juga diikuti oleh 

peningkatan jumlah pengikut pada akun Instagram Disbudpar Kota Semarang. Dan 

berikut adalah beberapa hal yang dilakukan Disbudpar Kota Semarang dalam 

mempromosikan pariwisata Kota Semarang dengan menggunakan Instagram 

sebagai media promosi: 

Gambar 1.1 Penggunaan tagar pada Instagram Disbudpar Kota Semarang 

  

 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2019 

 
24 Litta Ayu Amartin. 2018. “Pengaruh Akun Instagram @explorebanten Terhadap Minat Berkunjung Ke 
Tempat Wisata Banten”. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
Serang – Banten. Hal. 27. 
25 Nur Laili Mardhiyani. Loc.Cit. hal 50 
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 Pada gambar 1.1 menunjukan bahwa Disbudpar Kota Semarang 

menggunakan tagar pada setiap unggahan di Instagram. Penggunaan tagar dalam 

media sosial berfungsi untuk mengelompokan beberapa konten dengan 

menambahkannya pada unggahan berupa foto dan video.26  Penggunaan tagar 

merupakan salah satu cara untuk membantu seseorang terhubung dengan pengguna 

lain yang memiliki ketertarikan yang sama.27 

Gambar 1.2 Disbudpar Kota Semarang dalam merespon komentar 

  
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2019 

 

 Selanjutnya pada gambar 1.2 menunjukan bahwa Disbudpar Kota Semarang 

aktif dalam menanggapi pertanyaan yang muncul pada kolom komentar di 

Instagram. Tak hanya pertanyaan, kritik dan saran yang muncul pada kolom 

komentar di Instagram Disbudpar Kota Semarang juga ditanggapi oleh pihak 

Disbudpar Kota Semarang.  

 

 
 

 
26 Bambang Dwi Atmoko. Loc.Cit. hal. 54 
27 Ibid.   
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Gambar 1.3 Penggunaan fitur Instagram oleh Disbudpar Kota Semarang 

 
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2019 

 

 Pada gambar 1.3 menunjukan bahwa Disbudpar Kota Semarang 

menggunakan beberapa fitur pada Instagram seperti highlight, IGTV, dan instastory 

dalam melakukan promosi. Dalam penggunaan fitur di Instagram, Disbudpar Kota 

Semarang tak hanya membagikan informasi mengenai destinasi wisata, namun juga 

event yang digelar di Kota Semarang. 

Gambar 1.4 Tampilan Instagram Disbudpar Kota Semarang 

  

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2019 

 

 Pada gambar 1.4 menunjukan Instagram Disbudpar Kota Semarang 

memberikan tampilan visual dengan menggunakan desain khusus berupa twibon 
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dalam menampilkan foto dan video. Warna yang digunakan dalam twibon juga 

beragam sehingga tidak monoton.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 23 

Oktober 2019 dengan Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Kota Semarang, Eka 

Kriswati, beliau mengatakan alasan Disbudpar Kota Semarang menggunakan 

Instagram untuk mempromosikan pariwisata Kota Semarang karena Instagram 

banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa 

peningkatan penggunaan Instagram sebagai media promosi pariwisata Kota 

Semarang dilakukan supaya banyak wisatawan berkunjung ke Kota Semarang. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan Disbudpar Kota Semarang 

menggunakan Instagram sebagai media promosi karena ingin mempengaruhi 

keputusan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Semarang. 

 Keputusan berkunjung wisatawan merupakan perilaku yang ditunjukan 

seseorang dalam menentukan suatu pilihan destinasi wisata melalui proses 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, 

keputusan berkunjung, dan perilaku pasca berkunjung.28 Keputusan berkunjung 

memiliki konsep dasar yang sama dengan keputusan pembelian yaitu memenuhi 

kebutuhan dan keinginan dengan proses yang dilewati oleh konsumen.   

 Komunikasi pemasaran dalam bentuk promosi dilakukan oleh Disbudpar 

Kota Semarang sebagai langkah untuk mengenalkan pariwisata Kota Semarang dan 

membujuk wisatawan untuk berkunjung ke Kota Semarang agar jumlah kunjungan 

wisatawan di Kota Semarang terus meningkat setiap waktunya. Disbudpar Kota 

 
28 Debby Laura Tambunan. 2016. “Pengaruh Social Media Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan 
Nusantara ke DKI Jakarta”. Skripsi: Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Hal. 28. 
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Semarang menggunakan Instagram sebagai media promosi untuk mempengaruhi 

keputusan berkunjung wisatawan ke Kota Semarang. Berdasarkan penjabaran latar 

belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh Instagram sebagai media 

promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan ke Kota Semarang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Melalui penjelasan di latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah 

seberapa besar pengaruh Instagram sebagai media promosi Disbudpar Kota 

Semarang terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke Kota Semarang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Instagram sebagai media promosi Disbudpar Kota Semarang terhadap keputusan  

berkunjung wisatawan ke Kota Semarang. 

 

1.4   Kegunaan Penelitian  

Kegunaan Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

keputusan berkunjung yang dapat dipengaruhi oleh komunikasi pemasaran dalam 

bentuk promosi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan referensi 

untuk peneliti lain yang ingin meneliti dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya 
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mengenai komunikasi pemasaran menggunakan media promosi dan keputusan 

berkunjung.  

 

Kegunaan Praktis  

• Bagi penulis : penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru 

mengenai pengaruh komunikasi pemasaran melalui Instagram sebagai media 

promosi dan pengaruhnya terhadap keputusan berkunjung. 

• Bagi Instansi : penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan evaluasi 

Disbudpar Kota Semarang dalam menggunakan Instagram sebagai media 

promosi. 

 

1.5 Metode Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Instagram sebagai media promosi (variabel X) terhadap keputusan berkunjung 

(variabel Y) dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pengikut akun Instagram Disbudpar Kota Semarang dengan 

dasar pengambilan sampel melalui purposive sampling. Sampel dalam penelitian 

dihitung menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel sebanyak 100.  

 Pada penelitian ini, data didapatkan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data utama. Teknik validitas data menggunakan rumus Pearson 

Product Moment dan teknik reliabilitas data menggunakan rumus Cronbach Alpha. 

Kemudian peneliti menganalisis data menggunakan uji normalitas dengan rumus 

Kolmogorov Smirnov Test, uji keofisien korelasi dengan menggunakan Pearson 
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Product Moment, analisis regresi linear sederhana yang selanjutnya membuktikan 

hipotesis melalui uji hipotesis dengan menggunakan uji T dan koefisien 

determinasi. 

 

1.6 Lokasi dan Tatakala Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan melalui media sosial Instagram. Kuesioner 

disebarkan melalui fitur Instagram yaitu direct message kepada 100 responden 

(pengikut akun Instagram Disbudpar Kota Semarang). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data penelitian. Waktu 

penelitian dilakukan pada tanggal 5 Oktober – 23 Oktober 2020. Dan berikut adalah 

uraian proses dari penentuan topik skripsi hingga ujian skripsi dalam bentuk tabel 

tatakala penelitian 

Tabel 1.6 Tatakala Penelitian 

No Kegiatan 2019 2020 

Mei-juni Jul-Des Jan-Juli Ags Sep Okt Nov 

1 Penentuan 
topik 

       

2 Penyusunan 
proposal 

       

3 Seminar 
proposal 

       

4 Pengumpulan 
data 

       

5 Analisis data        

6 Penyusunan 
laporan akhir 

       

7 Ujian skripsi        
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1.7 Sistematika Penulisan Laporan Akhir 

 Dalam sistematika penulisan, peneliti menyusun penelitian ini menjadi lima 

bab. Bab satu dalam penelitian ini berisi pendahuluan. Pendahuluan penelitian 

berisi mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai sebuah 

fenomena yang diangkat oleh peneliti. Kemudian peneliti merumuskan sebuah 

pertanyaan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti. 

Selanjutnya, di dalam penelitian ini peneliti juga menjelaskan tujuan dan kegunaan 

penelitian ini bagi peneliti dan bagi pihak lain. 

 Dalam bab pendahuluan, peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian 

secara garis besar yang kemudian dijelaskan secara terperinci pada bab tiga. 

Selanjutnya adalah lokasi dan tatakala penelitian di mana peneliti menjelaskan di 

mana lokasi penelitian ini dilakukan dan menguraikan waktu penelitian ini 

dilakukan. Dan yang terakhir pada bab ini adalah sistematika penulisan laporan 

akhir di mana peneliti menjelaskan mengenai tatanan dan format penulisan laporan 

akhir.  

 Bab dua penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Pada bab ini peneliti 

menjelaskan mengenai teori-teori yang dipakai untuk memperkuat penelitian ini. 

Teori yang digunakan adalah teori yang relevan dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini yang didapatkan melalui buku, jurnal ilmiah, dan 

penelitian lain.  

 Bab tiga penelitian ini adalah metode penelitian. Pada bab ini, peneliti 

menjelaskan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan. Peneliti 

menjelaskan mengenai runtutan rancangan penelitian, prosedur penelitian, teknik 
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penarikan sampel, penetapan variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, 

teknis analisis, dan metode lainnya. 

 Bab empat penelitian ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam 

bab ini peneliti menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penjabaran hasil 

penelitian kemudian diuraikan tidak hanya dalam bentuk kalimat saja, namun juga 

dalam bentuk gambar, grafik, tabel yang bersifat self explanatory.  

 Bab lima penelitian ini adalah kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti 

menguraikan hasil penelitian pada bab 4 secara singkat. Kemudian peneliti juga 

menyampaikan saran dengan sifat konkret, realistis, praktis, dan terarah. 

 

1.8 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu 

sebagai acuan penyusunan penelitian. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu 

yang sekiranya membahas mengenai teori yang sama dengan penelitian ini yaitu 

media sosial dan perilaku konsumen  

Tabel 1.8 Penelitian Terdahulu 
 

 Nama 

Peneliti 

Debby Laura Tambunan Reni Nur Anggraeni Khorik Atul Aliyah 

Judul 

Penelitian 

Pengaruh Social Media 

Terhadap Keputusan 

Berkunjung Wisatawan 

Nusantara Ke DKI Jakarta 

Pengaruh Promosi Kafe 

Sobahollic di Instagram 

Terhadap Minat Berkunjung 

Pengaruh Akun Instagram 

@explorebanten Terhadap 

Minat Berkunjung Ke 

Tempat Wisata Banten 

Jenis 

Penelitian 

Kuantitatif  Kuantitatif  Kuantitatif  

Hasil 

Penelitian 

Social media memberikan 

kontribusi sebesar 38,1% 

terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan 

Terdapat pengaruh promosi 

via media sosial Instagram 

terhadap minat berkunjung 

Kafe Sobahollic. Pengaruh 

Berdasarkan dari 

perhitungan yang 

dilakukan, hasil dari uji 

korelasi dan regresi 
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nusantara ke DKI Jakarta. 

Sedangkan sebesar 61,9% 

lainnya merupakan besar 

pengaruh dari faktor lain. 

Faktor – faktor tersebut 

diantaranya dapat 

disebabkan oleh faktor 

lingkungan dan pribadi, 

faktor psikologis, faktor 

harga, faktor produk serta 

faktor keandalan.  

 

promosi via media sosial 

Instagram terhadap minat 

berkunjung Kafe Sobahollic 

sebesar 53,2 persen 

sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel 

lainnya yang tidak diteliti.  

 

menunjukan variabel X dan 

Y memiliki hubungan 

positif yang kuat dan 

signifikan. Sedangkan 

pengaruh yang dihasilkan 

adalah sebesar 24,3%, yang 

menandakan bahwa minat 

berkunjung ketempat wisata 

di Banten dapat dipengaruhi 

dengan akun Instagram 

@explorebanten. 

Sedangkan sisanya 

disebabkan oleh faktor lain.  

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

• Teori yang dipakai 

dalam meneliti 

keputusan 

berkunjung berbeda 

• Penelitian terdahulu 

ini meneliti seluruh 

media sosial.  

• Perbedaan teori yang 

digunakan dalam 

meneliti variabel x dan 

y.  

• Penelitian terdahulu 

hanya mencari minat 

berkunjung. 

• Perbedaan teori yang 

digunakan dalam 

meneliti variabel x dan 

y.  

• Penelitian terdahulu 

hanya mencari minat 

berkunjung. 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

• Menggunakan teori 

Anthony Mayfield 

untuk meneliti 

variabel X. 

• Meneliti mengenai 

keputusan 

berkunjung 

wisatawan. 

• Penelitian terdahulu 

meneliti mengenai 

media promosi 

Instagram. 

• Penelitian terdahulu 

meneliti mengenai 

media promosi 

Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 


