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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan negara kepulauan 

terbesar di Dunia. Negara Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 1,904,569 

km2 dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau.1 Dengan memiliki pulau 

yang sangat banyak dan di kelilingi oleh lautan. Maka  tidak mengherankan 

pantai-pantai di semua pulau yang ada di Indonesia cukup bagus dan luas, 

sehingga banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, selama tahun 

2017  jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 14,04 juta kunjungan 

dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2016 yang 

berjumlah 11,52 juta kunjungan. Dapat dilihat dari data di atas ada kenaikan 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.2 

Membicarakan tentang kenaikan kunjungan wisatawan tidak luput dari 

teknik pemasaran yang tepat dan juga tidak dapat jalan tanpa adanya 

komunikasi yang baik dari perusahaan yang nantinya akan disampaikan pada 

konsumen, karena dalam bidang komunikasi dan pemasaran merupakan hal 

yang tidak dapat dipisahkan.  

 

                                                           
1 https://wikipedia.com 
2 https//badanpusatstatistik.com 
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Komunikasi dalam pemasaran berarti membicarakan bagaimana 

pengaruh komunikasi dalam kegiatan pemasaran, bagaiamana hubungan 

keduanya akan mempermudah pelaksanaan pemasaran. Penggunaan strategi 

komunikasi dalam pemasaran adalah hal yang sangat penting dan berdampak 

positif pada perusahaan yaitu menarik konsumen dan juga memberikan citra 

positif bagi perusahaan. 

Upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan, maka disusun suatu 

strategi komunikasi. Menurut Prof. Anwar Arifin (1984 : 10 ) dalam bukunya 

yang berjudul “Strategi Komunikasi” mengatakan bahwa Strategi 

Komunikasi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang 

akan dijalankan guna mencapai tujuan. Mengacu pada pernyataan di atas 

maka diambil kesimpulan bahwa perumusan strategi komunikasi yang efektif 

harus benar-benar melihat kondisi dan situasi dan juga jangka waktu yang 

tepat dan benar. 

Setiap perusahaan memiliki teknik pemasaran masing-masing. Bauran 

promosi (Integrated Marketing Communication) adalah teknik pemasaran 

yang digunakan untuk mengenalkan produk agar menarik konsumen dan 

membeli produk yang ditawarkan perusahaan. Adapun teknik pemasaran ini 

juga digunakan oleh Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara 

Timur dalam mempromosikan wisatanya. 
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Wisata yang ada di pulau Sumba khususnya di Sumba Barat Daya, , 

Nusa Tenggara Timur saat ini menjadi tempat liburan yang dikujungi oleh 

wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan alam dan budayanya yang 

bagus serta unik  menjadi penarik wisatawan untuk berkunjung ke pulau 

Sumba.  

Tabel 1.1 kunjungan Wisatawan  

Sumber : Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya tahun 2018 

Dapat dilihat dari tabel kunjungan wisatawan lokal maupun 

mancanegara sejak tahun 2010 sampai tahun 2017 di Sumba Barat Daya. 

Diketahui tingkat tertinggi jumlah wisatawan ada pada tahun 2013 yaitu 

dengan jumlah 4.553 orang dan kunjugan terendah ada pada tahun 2010 

dengan jumlah wisatawan 1.200 orang. sejak tahun 2013 persentase jumlah 

wisatawan mengalami kenaikan dan juga penurunan, pada tahun 2017 jumlah 

wisatawan hanya mencapai 3.777 orang. 

 

 

 

TOTAL KUNJUNGAN PARIWISATA DI SUMBA BARAT DAYA 

 

 

Wisatawan 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

1.200 

 

4.144 

 

1.934 

 

4.553 

 

4.008 

 

4.322 

 

2.445 

 

3.777 
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Berawal dari fenomena di atas maka peneliti tertarik ingin melakukan 

penelitian yang berjudul “ Aktivitas Komunikasi Pemasaran dalam 

Mempromosikan Pariwisata (Studi pada  Dinas Pariwisata Sumba Barat 

Daya, Nusa Tenggara Timur)“. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Aktivitas Komunikasi Pemasaran yang digunakan oleh Dinas 

Pariwisata Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dalam mempromosikan 

pariwisata ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam 

pelaksanaan Aktivitas Komunikasi Pemasaran oleh Dinas Pariwisata Sumba 

Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di dapat 

peneliti ini adalah : 

1. Mengetahui Aktivitas Komunikasi Pemasaran yang digunakan oleh Dinas 

Pariwisata Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dalam 

mempromosikan pariwisata. 

2. Mengetahui  faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pada saat 

pelaksanaan Aktivitas Komunikasi Pemasaran oleh Dinas Pariwisata 
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Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dalam mempromosikan 

pariwisata.   

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Akademis  

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan kepuasan 

intelektual tentang pelaksanaan Bauran Komunikasi Pemasaran yang efektif 

sebagai bagian dalam kajian jurusan Ilmu Komunikasi khususnya di 

konsentrasi Public Relation. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan evaluasi mengenai 

pelaksanaan Aktivitas Komunikasi Pemasaran kedepannya oleh Dinas 

Pariwisata Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dalam mempromosikan 

pariwisata 

 

 

 

 

 

 

 


