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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Media Sosial merupakan salah satu alat yang saat ini  sering digunakan masyarakat 

baik untuk mengekspresikan diri, bersosialisasi, maupun untuk mencari referensi 

seperti bidang keilmuan, berita, dan lokasi kegiatan. Menurut Philip Kotler (dalam 

Rukmiyati, 2016), media sosial merupakan alat yang berfungsi sebagai berbagi 

informasi dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video antar individu, individu 

dengan kelompok maupun antar kelompok. Media sosial ini digunakan oleh 

berbagai kalangan, baik kaum remaja, dewasa, maupun lanjut usia.. Media Sosial 

yang saat ini digandrungi oleh kaum tersebut diantaranya adalah Instagram, twitter, 

dan facebook (Rukmiyati, 2016). Dunia Pariwisata saat ini sangat erat kaitannya 

dengan Medita Sosial. Berbagai tagar (hashtag) seperti #eksplorebandung, 

#eksploreyogyakarta, dan lain sebagainya pada media sosial telah memberikan 

perubahan perilaku masyarakat dalam hal ini untuk menentukan destinasi wisata. 

Undang-Undang no. 10 tahun 2009 menyebutkan bahwa destinasi merupakan 

kawasan geografis yang berada dalam suatu wilayah adminstratif yang memiliki 

daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas penunjang kegiatan pariwisata, 

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan. 

 

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh perusahaan media asal Inggris, berjudul 

“Essential Insight Into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use 

Around the World” yang diterbitkan pada tahun 2018, saat ini media sosial 

digunakan oleh 120 juta orang di Indonesia. Media sosial yang paling banyak 

diunggah merupakan media sosial perusahaan dibawah naungan Mark Zuckenberg 

diantaranya adalah WhatsApp; Facebook; dan You Tube. Berbagai macam 

unggahan dalam aplikasi media sosial tersebut sangat beragam. Unggahan tersebut 

berisi informasi tentang lokasi geografis, atraksi yang ada pada destinasi wisata, 

hingga harga tiket untuk memasuki destinasi wisata. Menurut Undang-Undang 

no.10 tahun 2009, daya tarik merupakan sesuatu yang didalamnya memiliki 
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keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragamankekayaan alam, budaya, dan 

hasil buatan manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. 

 

Provinsi Jawa Barat memiliki ragam destinasi wisata yang terkenal oleh masyarakat 

dari berbagai daerah. Wilayah ini memiliki ragam jenis destinasi wisata seperti 

wisata alam, wisata kuliner, wisata budaya, wisata buatan dan wisata religi. Ragam 

jenis wisata tersebut tersebar di berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat. Keinginan 

masyaraka untuk mengunjungi destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat tidak 

terlepas dari adanya pengaruh media sosial. 

 

Beberapa penelitian mengenai pengaruh media sosial terhadap daya tarik wisata 

sudah mulai banyak dilakukan. Rizki (2017) membuktikan bahwa terpaan media 

sosial berpengaruh langsung terhadap Citra Destinasi Wisata melalui unggahan-

unggahan foto yang di unggah oleh masyarakat. Selain itu Wijaya (2016) 

membuktikan bahwa peran strategis media sosial adalah mudah di akses oleh 

masyarakat, dan murah, sehingga media sosial merupakan alat yang tepat dalam 

pemasaran destinasi wisata. Bentuk partisipasi masyarakat dalam peningkatan daya 

tarik wisata adalah unggahan di media sosial, baik berupa foto maupun ajakan untuk 

berkunjung ke salah satu destinasi wisata (Romadhan, 2017). 

 

Penelitian mengenai pengaruh media sosial terhadap tingkat daya tarik wisata sudah 

banyak dilakukan. Namun penelitian yang sudah ada tersebut hanya mengambil 

satu Kawasan utuk dijadikan studi kasus. Selain itu penelitian yang sudah ada juga 

tidak banyak yang dikaitkan dengan pengaruh yang dialami masyarakat dalam 

memutuskan memilih destinasi wisata yang akan dikunjungi akibat adanya media 

sosial. 

 

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah seberapa besar pengaruh media 

sosial terhadap keputusan wisatawan dalam memilih dan mengunjungi destinasi 

wisata di Provinsi Jawa Barat. Selain itu dalam penelitian ini juga akan meneliti 

bagaimana pengaruh media sosial terhadap keputusan wisatawan untuk 

mengunjungi destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat.
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1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan membahas fenomena tentang keberadaan media sosial yang 

dikaitkan dengan keputusan masyarakat dalam menentukan tempat yang ingin 

dikunjungi untuk melakukan kegiatan wisata di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini 

dilakukan karena pada saat ini media sosial tidak hanya digunakan sebagai media 

interaksi antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok saja, 

tetapi juga digunakan sebagai tempat untuk mencari informasi mengenai suatu 

tempat, baik informasi kondisi fisik tempat wisata maupun informasi mengenai 

lokasi, fasilitas serta harga yang ditawarkan oleh pengelola destinasi wisata. 

 

Pada dasarnya peneliti melakukan penelitian ini karena adanya rasa keingintahuan 

mengenai peran media sosial dalam memasarkan destinasi wisata, khususnya di 

Provinsi Jawa Barat. Media sosial dipilih dalam penelitian ini karena media tersebut 

saat ini gencar digunakan oleh masyarakat di berbagai kalangan, sehingga peneliti 

ingin mengetahui apakah seluruh masyarakat yang pernah berwisata ke destinasi 

wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat menggunakan media sosial sebagai sumber 

dalam mencari informasi mengenai destinasi wisata yang akan dikunjungi di 

Provinsi Jawa Barat, serta bagaimana masyarakat tersebut terpapar hingga 

memutuskan memilih destinasi wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat. 

 

Berdasarkan beberapa pertanyaan penelitian di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah seluruh masyarakat yang pernah berkunjung ke 

destinasi wisata yang ada di Provini Jawa Barat sebelumnya terpengaruh oleh 

konten dalam media sosial dalam memutuskan destinasi wisata di Provinsi Jawa 

Barat. Lalu bagaimana masyarakat bisa terpengaruh oleh konten-konten dalam 

media sosial mengenai destinasi wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat. 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui banyaknya masyarakat yang terpengaruh oleh konten media sosial 

dalam memilih dan memutuskan destinasi wisata untuk dikunjungi, serta 
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bagaimana masyarakat dapat terpengaruh oleh konten mengenai destinasi wisata 

yang ada di Provinsi Jawa Barat. 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Untuk melakukan penelitian ini, sasaran yang diharapkan tercapai antara lain adalah 

sebagai berikut. 

1) Teridentifikasinya karakteristik responden untuk mengidetifikasi kalangan 

masyarakat yang paling banyak terpengaruh oleh terpaan media sosial; 

2) Teridentifikasinya jenis media sosial yang digunakan oleh masyarakat 

dalam mencari informasi mengenai destinasi wisata yang akan dikunjungi; 

3) Teridentifikasinya jumlah masyarakat yang terpengaruh oleh media sosial 

dalam memilih dan memutuskan destinasi wisata berdasarkan hasil survey 

primer berupa penyebaran kuisioner; 

4) Teridentifikasinya perilaku masyarakat dalam bermedia sosial untuk 

mengetahui bagaimana masyarakat bermedia sosial hingga terpengaruh 

oleh unggahan-unggahan mengenai destinasi wisata yang ada dalam media 

sosial; 

 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah yang dijadikan untuk lokasi studi dalam penelitian ini adalah Provinsi 

Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat beerbatasan langsung dengan 

a) Sebelah Utara  : Laut Jawa 

b) Sebelah Timur  : Provinsi Jawa Tengah 

c) Sebelah Selatan : Laut Indonesia 

d) Sebelah Barat  : Provinsi Banten dan D.K.I Jakarta 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta dibawah ini.
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Gambar 1. 1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi  Jawa Barat 

(Sumber: Hasil Analisis, 2020) 

Dalam penelitian ini, lokasi studi tidak terfokus pada satu destinasi saja, namun 

keseluruhan destinasi yang pernah dikunjunngi oleh responden yang ada di Provinsi 

Jawa Barat.  

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh 

media sosial terhadap keputusan masyarakat untuk mengunjungi destinasi wisata 

yang ada di Provinsi Jawa Barat.  

1. Responden: Responden yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang sedang atau pernah berkunjung ke destinasi wisata yang 

ada di Provinsi Jawa Barat. 

2. Karakteristik Responden: Karakteristik responden akan dibahas sebagai alat 

untuk mengidentifikasi kalangan masyarakat yang paling terpengaruh 

dengan adanya unggahan-unggahan dalam media sosial mengenai destinasi 

wisata. 
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3. Jenis Wisata: Jenis wisata ini akan dibahas untuk mengetahui jenis wisata 

apa saja yang paling banyak dipilih oleh masyarakat berdasarkan hasil 

survey yang dilakukan. 

4. Perilaku masyarakat dalam bermedia sosial: Perilaku yang akan dibahas 

dalam penelitian ini meliputi intensitas dan durasi masyarakat membuka 

media sosial sebelum berwisata ke Provinsi Jawa Barat, terutama pada saat 

melihat konten mengenai destinasi wisata. 

5. Informasi mengenai destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat, yang 

terkandung dalam konten media sosial berdasarkan Komponen Sediaan 

Produk Wisata 3A, yang mana komponen tersebut adalah Atraksi, 

Amenitas, Aksesibilitas. 

6. Media Sosial yang diminati masyarakat : Dari hasil kuisioner yang disebar 

dan telah dijawab oleh responden selanjutnya akan dianalisis menggunakan 

metode yang telah ditentukan dan menghasilkan jawaban mengenai aplikasi 

media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat. 

7. Pengaruh Media Sosial terhadap keputusan masyarakat dalam memilih 

desinasi wisata yang akan dikunjungi di Provinsi Jawa Barat : Hal ini akan 

diidentifikasi berdasarkan hasil kuisioner yang telah dilakukan dan 

selanjutnya di analisis menggunakan metode yang telah ditentukan. 

Pengaruh tersebut dilihat berdasarkan persentase responden yang 

menggunakan media sosial. Pengaruh tersebut dilihat berdasarkan 

banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial sebelum berwisata, 

intenstas membuka media sosial hingga terpengaruh oleh konten yang ada 

pada media sosial, durasi dalam membuka media sosial hingga terpengaruh 

oleh konten yang ada pada media sosial, serta isi informasi dalam media 

sosial yang memengaruhi wisatawan dalam berkunjung ke destinasi wisata 

di Provinsi Jawa Barat. Selain itu keputusan yang dimaksud adalah 

keputusan untuk mengunjungi destinasi wisata yang telah ditentukan oleh 

masyarakat sebelum mengunjungi destinasi wisata yang ada di Provinsi 

Jawa Barat. 
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1.5 Sistematika Pelaporan 

Sistematika pelaporan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar belakang, tujuan dan sasaran, dan ruang lingkupn 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dlam penelitian ini. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi wilayah yang dijadikan lokasi studi 

dalam penelitian ini. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dari data-data yang telah dikumpulkan dan analisis yang 

telah dilakukan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan rekomendasi dari hasil dan pembahasan yang 

telah di ulas




