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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

    Pesatnya teknologi perkembangan saat ini banyak berpengaruh terhadap 

kehidupan manusia. Kebutuhan untuk mendapatkan informasi merupakan hal 

yang penting untuk menunjang pengetahuan dan aktivitas yang akan 

dilakukan. Informasi tersebut terdiri dari berbagai sumber baik cetak maupun 

elektronik. Media cetak diantaranya yaitu surat kabar, koran, majalah, dan 

tabloid. Sedangkan media elektronik yaitu televisi, radio, dan internet. 

Sekarang media yang sedang populer yaitu internet dengan kata lain media 

online. Media online kini digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Didalamnya meliputi media jejaring sosial online yang biasa disebut media 

sosial. Media sosial sering digunakan oleh masyarakat  untuk 

mengekspresikan dirinya, berbagi informasi, termasuk sebagai media 

komunikasi pemasaran. 

 

    Media sosial merupakan sebuah bentuk media komunikasi yang dilakukan 

oleh masyarakat dalam ruang lingkup internet. Media sosial terus diciptakan 

dan dikembangkan, oleh karena itu banyak sekali jenis media sosial yang 

dapat digunakan. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan ada tiga besar 

jenis konten yang digemari oleh masyarakat yaitu media sosial sebanyak 

129,2 juta (97,7%), hiburan sebanyak 128,4 juta (96,8%), dan berita sebanyak 
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127,9 juta (96,4%) (Buletin APJII Edisi 5 : 2016 : 1). Data tersebut semakin 

menguatkan bahwa masyarakat lebih banyak menggunakan internet untuk 

menggunakan sosial media. Sosial media yang saat ini masih digemari yaitu 

Facebook, twitter, Line, dan Instagram. 

 

 Salah satu media sosial yang terus berkembang dengan mengeluarkan 

fitur-fitur baru yaitu Instagram. Instagram merupakan jenis sosial media yang 

digunakan untuk mengunggah foto maupun video untuk mendapatkan 

feedback dari pengguna lain yang melihat unggahan tersebut. Pada Buletin 

APJII di edisi yang sama juga menyebutkan bahwa hasil survei menunjukkan 

banyaknya pengguna Instagram di Indonesia yaitu 19,9 juta pada tahun 2016. 

Dengan banyaknya pengguna tersebut banyak masyarakat yang 

memanfaatkan Instagram untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah 

satunya yaitu sebagai media bisnis atau promosi. Promosi pada Instagram 

dapat dilakukan dengan banyak cara yaitu membuat akun sebagai media 

promosi, mengunggah konten promosi hingga mengirimkan konten promosi 

kepada public figure.  

 

Sektor pariwisata di Indonesia memiliki peranan penting bagi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif tahun 2014, terjadi peningkatan pengolahan devisa dari 

sektor pariwisata Indonesia ( Martaleni, 2017: 1). Keindahan dan keragaman 

Indonesia mencipkatan banyak sekali destinasi wisata. Setiap tempat wisata 

memiliki daya tarik tersendiri diantara lain yaitu wisata alam, wisata budaya, 
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dan wisata minat khusus. Menurut Martaleni wisata alam merupakan wisata 

yang paling popular dkalangan masyarakat. Wisata alam menyuguhkan 

pemandangan, iklim, flora, fauna serta gejala – gejala alam.  

 

Meskipun wisatawan memiliki kecenderungan minat untuk 

mengunjungi wisata alam tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua wisata 

alam memiliki banyak pengunjung wisatawan. Indonesia memiliki kekayaan 

alam yang melimpah yang tersebar di seluruh pulaunya oleh karena itu setiap 

tempat wisata harus bersaing untuk mendapatkan kunjungan wisata. Kegiatan 

promosi atau membentuk strategi pemasaran dalam sektor wisata perlu 

dilakukan. Pemasaran pariwisata bertujuan untuk mengenalkan obyek apa 

yang akan dijual pada tempat wisata tersebut kepada calon wisatawan. 

Semakin pesatnya perkembangan teknologi membuat wisatawan semakin 

selektif dalam memilih objek wisata yang akan dikunjungi (Martaleni, 2017 : 

26). 

 

Surabaya merupakan kota metropolitan dengan total penduduk sebesar 

2.943.527 jiwa pada tahun 2015 (dispendukcapil.surabaya.go.id). Hal tersebut 

membuat Surabaya semakin padat dan memiliki resiko polusi yang tinggi. Tri 

Rismaharini, walikota Surabaya memiliki banyak program untuk mengurangi 

polusi tersebut diantaranya yaitu penambanhan pohon-pohon di jalan raya dan 

membangun infrastruktur penunjang yaitu taman kota. Selain itu Surabaya 

telah memiliki wisata alam buatan yang sudah 100 tahun berdiri yaitu 

Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya. 
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Meskipun usianya telah mencapai 1 abad pada tahun 2017 lalu yang hingga 

kini tetap dapat dinikmati oleh wisatawan.  

 

Mengutip dari jurnal penelitian, “Citra Perusahaan Dalam Berita 

Krisis Perusahaan ( Konstruksi Citra Perusahaan Daerah Taman Satwa 

(PDTS) Kebun Binatang Surabaya Dalam Teks Berita Kematian Michael Di 

Harian Jawa Pos Dan Sindo)” oleh Theresia Intan Putri Hartiana (2014) 

bahwa Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya 

tidak pernah habis disoroti oleh media massa. Pada tanggal 7 Januari 2015 

terjadi krisis yang menimbulkan peningkatan sorotan media dengan adanya 

kasus kematian Michael, Singa Afrika yang mati secara tidak wajar yakni 

digantung. Pada keesokan harinya 8 Januari 2015 dua koran ternama di 

Surabaya memberitakan yaitu Koran Harian Jawa Pos dan Koran SINDO. 

Pemberitaan buruk tersebut membuat citra buruk bagi Perusahaan Daerah 

Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya.  

 

Adanya masalah tersebut peran praktisi humas sangat diperlukan 

untuk mengembalikan citra buruk yang telah menimbulkan opini publik yang 

buruk. Salah satu pekerjaan utama oleh seorang humas yaitu menangani opini 

publik terhadap organisasi maupun lembaga yang ia tempati bekerja. Seorang 

humas harus bisa mengubah pemikiran publik agar selalu positif (Morissan, 

2008 : 72). Seperti halnya kasus yang terjadi di Perusahaan Daerah Taman 

Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya rupanya ditanggapi serius oleh 

pihak humas sehingga dilakukan sebuah gagasan pemasaran baru yaitu 
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menggunakan Instagram dengan unggahan pertama pada tanggal 24 Mei 

2015. Pada awalnya Instagram tersebut digunakan untuk mengunggah 

kegiatan atau kunjungan yang terjadi di Perusahaan Daerah Taman Satwa 

(PDTS) Kebun Binatang Surabaya. Hingga kini Instagram tersebut masih 

aktif sebagai media pemasaran dengan unggahan-unggahan koleksi binatang 

dan event yang akan diadakan.  

 

Pada awal tahun 2015 pengunjung Perusahaan Daerah Taman Satwa 

(PDTS) Kebun Binatang Surabaya telah mengalami penurunan yakni 

sebanyak 52.239 orang, sedangkan ditahun sebelumnya sebanyak 61.508 

pengunjung (news.detik.com). Meskipun telah membuat strategi pemasaran 

yang baru yaitu menggunakan Instagram faktanya pada tahun berikutnya di 

tahun baru 2016 pengunjung tetap menurun yaitu sebanyak 30.101 

pengunjung di tanggal 1 Januari (tempo.co). Namun pada tahun baru 2019 ini 

terjadi peningkatan pengunjung sebesar 67.000 pengunjung 

(tribunnews.com). Ketika diamati di media sosial Instagram, Perusahaan 

Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya tersebut tidak ada 

unggahan sebelum tahun baru dan setelah libur tahun baru 2019. Pertama kali 

mengunggah foto di tahun 2019 yaitu pada tanggal  5 Januari 2019 berupa 

video kilas balik liburan Natal dan Tahun Baru dengan jumlah tayangan 

2.085 kali dan 10 komentar dari 7.070 (diamati pada tanggal 14 Maret 2019). 

Pada setiap unggahan foto maupun video juga semua komentar dari netizen 

tidak segera ditanggapi oleh admin bahkan ada yang dibiarkan saja. Hanya 

pertanyaan umum yang biasa dijawab oleh admin seperti, jam operasioanl 
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berkunjung, harga tiket, dan harga wahana baru, selebihnya admin tidak 

menjawab pertanyaan lainnya. Seperti halnya postingan terakhir pada tanggal 

4 Maret 2019 tersebut (diamati pada tanggal 14 Maret 2019).  

 

   

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti 

menarik dugaan bahwa penerapan strategi komunikasi Perusahaan Daerah 

Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya kurang menyentuh 

masyarakat atau netizen untuk meningkatkan pelayanan wisata. Dengan ini 

peneliti ingin mengetahui efektivitas akun sosial media Kebun Binatang 

Surabaya dalam membangun minat wisata netizen yang dilakukan studi pada 

followers akun Instagram @kebunbinatangsurabaya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang di atas  maka diperoleh rumusan masalah yaitu, 

seberapa besar tingkat respon followers instagram @kebunbinatangsurabaya 

terhadap pesan unggahan akun instagram @kebunbinatangsurabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sebagaimana yang telah tertulis pada rumusan masalaha, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh hasil penelitian 

tentang besarnya efektivitas akun sosial media Kebun Binatang Surabaya 

dalam membangun minat wisata netizen melalui akun Instagram 

@kebunbinatangsurabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, informasi 

bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi tentang 

efektivitas akun media sosial Instagram dalam membangun minat 

wisata. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan, 

referensi bagi penelitian serupa selanjutnya baik untuk 

pengembangan ataupun keperluan kajian pustaka.  
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b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk 

masukan terhadap tempat penelitian maupun pembaca untuk 

mengetahui efektivitas akun media sosial Instagram dalam 

membangun minat wisata. Selain itu dapat bisa dijadikan bahan 

referensi bagi pihak terkait untuk melakukan pengkajian ulang 

akun media sosialnya sehingga mendapatkan penerapan yang 

maksimal sesuai harapan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


