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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menjadi 

tujuan wisatawan mancanegara untuk berwisata. Beberapa tempat 

yang menjadi tujuan untuk berwisata adalah Gunung Bromo, Air 

Terjun Tumpak Sewu, Pantai Selatan Malang dan sebagainya. Untuk 

dapat melakukan perjalanan wisata tersebut, mereka memerlukan 

transportasi untuk mencapainya.  

Meskipun kini terdapat media-media yang dapat digunakan oleh 

wisatawan mancanegara untuk melakukan wisata dengan mandiri, 

namun beberapa tempat wisata di Jawa Timur memerlukan kendaraan 

serta arahan khusus untuk dapat mencapai tujuan. Oleh sebab itu di 

malang terdapat puluhan travel agent untuk mempermudah wisatawan 

mancanegara dalam berwisata di Jawa Timur. 

Di kota Malang sendiri terdapat beberapa agen travel yang 

menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara. Berdasarkan pada 

TripAdvisor, 5 agen travel terbaik di kota Malang adalah OurTrip1st, 

Smartine Indonesia Travel, Helios Transport, Travelife, dan Smartway 

Indonesia
1
. Salah satu aktivitas dari kelima agen travel tersebut 
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sehingga banyak menjadi rujukan wisatawan adalah karena mereka 

memiliki suatu strategi untuk mengkomunikasikan dan memasarkan 

produk jasanya pada wisatawan. Kotler & Keller (2006:204) 

mengatakan komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan 

perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk dan 

mengingatkan konsumen, secara langsung maupun tidak langsung 

tentang produk yang dijual.  

Meningkatnya penjualan pada suatu perusahaan dapat disebabkan 

karena adanya aktivitas komunikasi pemasaran. Meski begitu, 

menurut Hermawan (2012: 54) aktivitas-aktivitas komunikasi 

pemasaran seharusnya berjalan secara terintegrasi sehingga semua 

pihak yang terkait dengan perusahaan (stakeholder/pemegang 

kepentingan) harus ditangani secara proporsional, tidak hanya terfokus 

pada pelanggan semata. Sehingga dapat mengurangi kesalah pahaman 

diantara pihak yang terlibat.  

Seperti halnya pada OurTrip1st, beberapa missed communication 

terjadi diantara wisatawan dan pengelola. Hal ini ditemukan peneliti 

pada online comment space di situs TripAdvisor yang mengeluhkan 

kekecewaannya pada Ourtrip1st. 
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Gambar 1.1 Ulasan Wisatawan dan Jumlah Ulasan Ourtrip1st 

pada Tripadvisor 

 

Sumber: https://www.tripadvisor.co.id 

Meskipun begitu, hanya satu ulasan tersebut saja yang berisikan 

keluhan. Selain itu, terdapat sebanyak 125 review dan 120 wisatawan 

yang telah memberi bintang 5 atau excellent, wisatawan tersebut 

berasal dari berbagai negara seperti Belanda, Prancis, Belgia, Kanada, 

New Jersey dan sebagainya. Hal ini menunjukkan jika OurTrip1st 

telah dipercaya oleh wisatawan dari berbagai negara untuk menemani 

perjalanan wisata mereka. Hal tersebut juga diperkuat dengan review 
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positif yang terus bertambah pada official travel page mereka di 

Website, Instagram, Facebook dan sebagainya.  

Lalu situs travel TripAdvisor juga telah memberikan Certificate of 

Excellent untuk OurTrip1st. Pencapaian ini diberikan apabila agen 

travel telah memenuhi standar yang telah ditentukan yaitu seperti 

konsistensi dan integritas. 

Sehingga mengetahui Ourtrip1st sebagai salah satu agen travel 

terbaik di Kota Malang yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara, 

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam 

untuk mengetahui tentang implementasi  komunikasi pemasaran yang 

dilakukan agen travel OurTrip1st pada wisatawan mancanegara di 

Kota Malang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi  konsep 

komunikasi pemasaran yang  dilakukan perusahaan jasa travel 

OurTrip1st pada wisatawan mancanegara?”. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan OurTrip1st pada wisatawan mancanegara.
 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya peneliti mengharapkan beberapa 

manfaat dari hasil penelitian yang telah dilakukan baik secara 

akademis maupun praktis yang diantaranya sebagai berikut:  

1.4.1.1. Manfaat Akademis 

Bagi jurusan ilmu komunikasi khususnya yang mengambil 

konsentrasi public relations, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi, wawasan, dan pengetahuan tentang 

implementasi komunikasi pemasaran dalam menangani konsumen 

mancanegara. Selain itu, Hasil penelitian strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan travel agensi OurTrip1st pada wisatawan 

mancanegara diharapkan dapat menambah kajian keilmuan terkait 

strategi komunikasi pemasaran sekaligus memberikan kontribusi yaitu 

pelengkap referensi perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik maupun Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

 

 



 

6 
 

1.4.1.2. Manfaat Praktis 

Bagi agen travel OurTrip1st diharapkan penelitian ini mampu 

menjadi bahan evaluasi perusahaan terkait dengan implementasi 

strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan OurTrip1st  pada 

wisatawan mancanegara. 

 

 


