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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seiring perkembangan zaman, perkembangan Ilmu komunikasi tidak dapat 

dipisahkan dengan teknologi informasi. Tanpa adanya komunikasi, informasi tidak 

dapat disampaikan. Diera globalisasi sekarang ini, teknologi informasi dan 

komunikasi memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 

peranan teknologi informasi dan komuikasi akan semakin meningkat seiring 

perkembangan zaman dan hingga akhirnya menjadi elemen dasar dalam kehidupan 

manusia. 

Dari sekian banyak teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah 

dari manapun adalah menggunakan media cetak atau media massa yang biasa dikenal 

melalui televise, radio, internet, Koran, dan lain-lain. Para pelaku bisnis pariwisata 

mempergunakan banyak media untuk mempromosikan pariwisata di daerahnya, salah 

satu media yang paling gampang dan mudah untuk mempromosikan pariwisata 

adalah media sosial, adanya media sosial tersebut memberikan kemudahan bagi 

masyarakat di seluruh dunia untuk mengetahui potensi wisata yang ingin mereka 

kunjungi. 

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses 

oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi 

bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan 

merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media 
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sosial sperti blog, facebook, twitter, instagram ataupun youtube memiliki sejumlah 

manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak 

dan iklan TV, brosur dan selebaran.  

Dengan makin berkembangnya penggunaan internet yang demikian pesat, 

maka arus pertukaran informasi dapat terjadi dalam hitungan detik. Sumber informasi 

tidak selalu datang dari sumber resmi, bahkan banyak akun pribadi pun dapat 

memberikan informasi yang kemudian dibaca dan dipercaya oleh banyak pengguna. 

Dengan demikian banyak kemudian muncul akun-akun pribadi atau akun tak resmi 

yang kemudian terkenal karena perannya memberikan informasi di dunia maya.  

Menurut data terbaru dari We Are Social, pengguna internet aktif di seluruh 

dunia kini mencapai angka 3,17 miliar. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna 

internet bertumbuh hingga 7,6 persen.Pertumbuhan pengguna internet ini juga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan pengguna media sosial dan mobile. Menurut 

laporan yang sama, pengguna media sosial aktif kini mencapai 2,2 miliar, sedangkan 

pengguna mobile mencapai 3,7 miliar. Menariknya, pertumbuhan yang paling 

signifikan ditunjukkan oleh pengguna yang mengakses media sosial melalui 

platform mobile. Pengguna jenis ini bertumbuh hingga 23,3 persen. Sementara itu, 

Facebook masih menjadi media sosial yang paling banyak digunakan dengan angka 

mencapai hampir 1,5 miliar (Lina Noviandari, 2015) 

Sedangkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. 

Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring 

sosial. Dari survei terhadap 1033 responden yang dilakukan Webershandwick, 

http://wearesocial.sg/blog/2015/08/global-statshot-august-2015/
https://id.techinasia.com/author/linanoviandari
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perusahaan public relations dan pemberi layanan jasa komunikasi pada pertengahan 

tahun 2016, sebanyak 87,45% masyarakat Indonesia pria dan wanita aktif 

menggunakan Twitter dalam seminggu terakhir. Di peringkat kedua Instagram 

menyalip Facebook dengan persentase 69,21%, sedangkan Facebook digunakan oleh 

41,31% responden. Urutan keempat ditempati Path dengan jumlah persentase 

36,29%. Yang menarik, lebih dari 5% responden menjawab aktif menggunakan 

Snapchat (Sumber:kominfo)..  

Internet adalah salah satu bentuk dari media baru (new media). Internet dinilai 

sebagai alat informasi paling penting untuk dikembangkan kedepannya. Internet 

memiliki kemampuan untuk mengkode, menyimpan, memanipulasi dan menerima 

pesan (Ruben, 1998:110) . Internet adalah salah satu bentuk dari media baru (new 

media). Internet dinilai sebagai alat informasi paling penting untuk dikembangkan 

kedepannya. Internet memiliki kemampuan untuk mengkode, menyimpan, 

memanipulasi dan menerima pesan (Ruben, 1998:110). 

Salah satu bagian dari new media adalah “Network Society”. “Network 

society” adalah formasi sosial yang berinfrastuktur dari kelompok, organisasi dan 

komunitas massa yang menegaskan bentuk awal dari organisasi dari segala segi 

(individu, grup, organisasi, dan kelompok sosial). Dengan kata lain, aspek mendasar 

dari formasi teori ini adalah semua yang memiliki hubungan yang luas secara 

kolektivitas (Van Dijk, 2006:20) Berbicara tentang penggunaan media sosial 

sebenarnya merupakan salah satu aspek dari kajian komunikasi yang meliputi: 

perilaku komunikator atau komunikan, efektivitas media atau pesan, penggunaan 
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media, kemasan pesan, konteks komunikasi, situasi komunikasi, kerangka rujukan 

(frame of reference) komunikator atau komunikan, bidang pengalaman (field of 

experience) komunikator atau komunikan, termasuk motivasi tindakan memilih 

media (Hamidi, 2010:47) 

Seperti hasil survey yang peneliti kutip dari website resmi kominfo diatas, 

media Sosial Instagram  mendominasi obrolan komunitas pengguna maya di Internet 

di seluruh dunia. media Sosial dan Instagram merupakan layanan jaringan 

pertemanan online yang disediakan secara gratis dengan layanan yang 

memungkinkan Anda terhubung dengan teman, rekan kerja, dan lain-lain yang 

berbagi minat yang sama atau yang memiliki latar belakang umum yang sama. Dan 

dari jaringan yang kita bentuk, kita dapat memperhatikan aktivitas mereka, mengikuti 

permainan atau juga join game. Di dalam permainan ataupun di dalam Iingkungan 

jaringan dan teman yang kita miliki, kita dapat memperoleh teman baru atau 

menemukan teman lama yang sudah lama tidak kita jumpai. Bahkan akhir-akhir ini 

banyak yang memanfaatkan Instagram sebagai akun yang berfungsi untuk 

mempromosikan segala hal, mulai dari onlie shop, hingga pada jasa yang bersifat non 

profit. Biasanya, jaringan tersebut terbentuk berdasarkan organisasi di sekolah, 

daerah domisili asal, hobi bermain game yang sama, dan seterusnya. Bisa dibilang 

fasilitas untuk berteman dan membina kehidupan sosial benar-benar lengkap di media 

Sosial Twitter dan Instagram (Matthew, 2010:2-3) 

Instagram juga memiliki fitur explore, dimana pengguna dapat melihat foto 

maupun video yang disukai banyak orang. Sampai pada saat ini sesama pengguna 
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sering untuk menyukai sebuah foto dan memberi komentar terhadap foto tersebut. 

Dari para pengguna yang secara berkelanjutan untuk berkomunikasi antara satu 

dengan yang lainnya, hubungan para pengguna pun menjadi lebih erat lagi, terlebih 

bila mereka tahu bahwa mereka berada di satu lokasi yang sama. Hal inilah yang pada 

awalnya menjadi permulaan dari komunitas-komunitas pengguna Instagram atau 

lebih sering dikenal dengan sebutan Instagrammers 

Kegunaan media sosial (Instagram) yang beragam tidak hanya digunakan 

sebagai media untuk bersosialisasi. Sebagai contoh, media sosial bisa menjadi media 

promosi wisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pembangunan 

perekonomian Indonesia yang semakin menunjukkan peran yang signifikan. Dalam 

upaya meningkatkan citra indonesia di dunia internasional sebagai tempat tujuan 

wisata, maka perlu meningkatkan promosi wisata indonesia ke dunia internasional 

dengan pemanfaatan internet atau media sosial sebagai alat bantunya. Salah satu akun 

yang intens mempromosikan wisata di Malang adalah @Instanusantaramalang. 

Melalui postingan-postingannya @Instanusantaramalang memperkenalkan potensi-

potensi wisata di Malang yang masih belum banyak orang tahu. Selain itu 

@Instanusantaramalang juga memanfaatkan followers nya agar potensi wisata di 

Malang bisa disebarkan ke lebih banyak lagi melalui sebuah hastag 

#Instanusantaramalang 

Dalam berwisata selalu ada faktor pendorong dan penarik (push and pull 

factors) bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata, dengan faktor pendorong 

yang umumnya bersifat sosial-psikologis atau merupakan person specific motivation 



6 
 

dan penarik yang merupakan destination specific atributes. Secara lebih detail 

mengenai faktor pendorong dan penarik ini dijelaskan oleh Richardson dan Fluker 

dalam buku Sosiologi Pariwisata (Pitana, I. dan Gayatri, 2005) : 1 “Push factors are 

all the economic, social demographic, technological and political forces that stimulate 

a demand for tourism activity by ‘pushing’ consumers away from their usual place of 

residence. These are the dominant factors when people decide they want to ‘get away 

from it all’, but are vague about where they want to go.”   

Dari kutipan di atas disimpulkan bahwa interaksi lewat media sosial dapat 

menjadi salah satu faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan perjalanan 

wisata. Dalam konteks penelitian ini instagram dengan akun @Instanusantaramalang 

adalah bagian dari kekuatan teknologi yang dapat memberikan stimulus bagi para 

konsumen dengan menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk memehami potensi 

wisata di Kota Malang melalui postingan-postingan fotonya. Stimulus yang diberikan 

adalah dalam bentuk media penyampaian informasi mengenai pariwisata.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian karya ilmiah 

dengan judul “fungsi media promosi wisata berbasis online (studi pada akun 

instagram @Instanusantaramalang di Malang) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, identifikasi masalah dari 

penelitian ini, yaitu bagaimana fungsi media promosi wisata melalui akun 

@Instanusantaramalang dalam menarik kunjungan wisatawan ? 
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1.3 Tujuan Masalah 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi media 

promosi wisata melalui akun @Instanusantaramalang dalam menarik kunjungan 

wisatawan. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Manfaat penelitian bagi program studi ilmu komunikasi ini adalah untuk 

mengembangkan ranah kajian tentang fungsi media promosi wisata melalui akun 

@Instanusantaramalang dalam menarik kunjungan wisatawan serta memberikan 

manfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi mengenai studi media promosi 

baru melalui media sosial, serta menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa 

atau peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi baru bagi para pengguna 

instagram tentang fungsi pada media promosi wisata yang tidak hanya dilakukan 

pada media massa tapi juga bisa dimaksimalkan melalui media sosial, baik 

instagram, facebook, twitter atau youtube.  


