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ABSTRAK 

Instagram adalah sebuah aplikasi dari smartphone yang khusus untuk media 

sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi hampir 

sama dengan twitter, namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam 

bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Instagram juga 

dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan 

kreatifitas. Oleh karena keunggulannya saat ini instagram mulai digunakan sebagai 

salah satu media berbisnis. Salah satu nya digunakan sebagai media promosi. 

Penelitian ini untuk mengertahui apakah benar bahwa variabel tingkat kunjungan 

dipengaruhi oleh variabel media sosial dalam bentuk instagram secara signifikan dan 

untuk mengetahui bentuk hubungan  dari penggunaan media sosial instagram sebagai 

media promosi guna meningkatkan tingkat kunjungan.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk 

kuisioner dengan 18 butir pernyataan, untuk menguji validitas instrumen penelitian 

penulis menggunakan uji korelasi pearson product moment sedangkan untuk menguji 

reliabilitas instrumen penulis menggunakan uji t.Dalam penelitian ini untuk menguji 

hipotesis dan mengetahui hubungan antara variabel penggunaan instagram dengan 

tingkat hunian kamar, peneliti menggunakan alat uji korelasi pearson product 

moment dengan alat bantu SPSS. Responden yang digunakan sebanyak 71 orang, 

responden merupakan followers dari instagram St. Bier Bar & kitchen Yogyakarta.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui analisis uji korelasi pearson 

product moment diperoleh nilai r hitung sebesar 0,530 . sedangkan nilai r tabel 

dengan N = 71 pada taraf signifikansi 5% sebesar  0,235. Jadi nilai r hitung lebih 

besar dari r tabel sehingga hubungan nya positif dan signifikan. Dengan nilai r hitung 

sebesar 0,530 juga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pedoman tingkat kekuatan 

hubungan antar variabel hubungan antara variabel penggunaan instagram dengan 

tingkat kunjungan dapat dikategorikan kedalam tingkat hubungan moderat atau 

sedang, karena berada diantara 0.50 ≤ r < 0.70 atau -0.50 ≤ r < -0.70. Dari hasil uji t 

juga didapatkan nilai t hitung  sebesar 5,190 yang berarti t hitung lebih besar dari t 

tabel (1,997 dengan N = 70). maka secara statistik disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima artinya terjadi korelasi yang signifikan antara variabel penggunaan media 

sosial instagram dengan variabel tingkat kunjungan. Kesimpulan dari seluruh hasil uji 

yang dilakukan peneliti dapat diartikan bahwa terjadi hubungan yang positif dan 

signifikan dengan tingkat kekuatan hubungan moderat yang dapat diartikan 

penggunaan instagram sebagai media promosi berpengaruh 50% - 60% terhadap 

meningkatnya kunjungan dan 40% - 50% sisanya dipengaruhi oleh faktor – faktor 

diluar variabel penggunaan instagram sebagai media sosial. 

 

Kata kunci : Social Media, Instagram, tingkat kunjungan 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  canggih, saat  ini  

penggunaan internet  sudah  tidak  asing  lagi  untuk  memasarkan suatu  

produk.Suatu  usaha  yang  dilakukan  untuk  melakukan  pemasaran produk atau 

jasa dengan menggunakan media internet dapat disebut juga e-marketing. E-

marketing adalah  sisi  pemasaran  dari e-commerce, yang terdiri  dari  kerja  dari  

perusahaan  untuk  mengkomunikasikan  sesuatu, mempromosikan, dan menjual 

barang dan jasa melalui internet.Pemasaran  dengan strategi promosi  melalui 

internet  khususnya dengan social media(jejaring sosial) dapat meningkatkan 

penjualan secara luas  dan  tidak  memerlukan  biaya  pemasaran  yang mahal.  

Konsumen  juga akan  lebih  mudah  untuk  mencari  informasi  mengenaiproduk 

yang  ingin mereka beli karena tidak perlu tatap muka secara langsung.  

Dilansir dari detik.com, laporan Tetra Pak Index 2017 yang belum lama 

diluncurkan 2017, Tetra Pak Index juga mengungkap bahwa tercatat ada lebih dari 

106 juta orang Indonesia menggunakan media sosial tiap bulannya. Di mana 85% 

di antaranya mengakses sosial media melalui perangkat seluler. Pengguna internet 

di Indonesia didominasi oleh generasi millennial generasi yang lahir di era digital, 

dimana smartphone dan belanja online sudah menjadi bagian dari keseharian 

mereka. Media sosial yang paling banyak digunakan yaitu facebook, instagram 

dan Youtube. 
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Memasuki tahun 2018 sudah banyak hotel, restoran dan kafe khususnya di 

daerah Yogyakarta sudah memanfaatkan keberadaan media sosial untuk 

memasarkan produk mereka. Bahkan sistem pemesananpun sudah bisa dilakukan 

secara online dengan bantuan pihak ketiga.  Promosi produk yang dijual tidak 

hanya tentang menurunkan harga untuk meningkatkan pendapatan. Dalam strategi 

pemasaran, promosi dapat berarti menawarkan sesuatu yang berarti bagi konsumen 

untuk menarik minat mereka dalam membeli produk atau jasa. Hotel, kafe, dan 

restoran mulai mempromosikan produk produk mereka lewat social media karena 

lebih menguntungkan dalam banyak hal, seperti lebih menghemat biaya jika 

dibandingkan dengan memasang reklame, mencetak dan menyebarkan brosur - 

brosur promosi. Dalam hal publikasi tentunya penggunaan media sosial juga lebih 

menghemat waktu dan energi. Selain itu juga banyak variasi dalam cara 

mempromosikan produk produk lewat media sosial. Tetapi kelebihan kelebihan 

penggunaan media sosial sebagai media promosi produk tidak akan berjalan lancar 

jika pihak marketing tidak bisa mengemas produk yang ingin dipromosikan 

dengan menarik, karena dalam promosi menggunakan  media sosial sangat 

bergantung pada desain dari gambar, foto ataupun video yang di upload. 

Menurut American Marketing Association dalam Kotler dan Keller (2009:5), 

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan 

untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pemangku kepentingannya”. Berdasarkan pengertian pemasaran ini 
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penulis bermaksud meneliti tingkat keefektif dan keefisiensian dari penggunaan 

media sosial sebagai alat promosi. 

Berdasarkan fenomena tersebut, motivasi penyusun untuk meneliti masalah 

ini secara ilmiah melalui suatu penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

dari penggunaan media sosial terhadap tingkat kunjungan. Inilah yang menjadi 

alasan peneliti untuk mengangkat masalah ini untuk dikaji dalam suatu penelitian 

dalam judul “HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 

DALAM BENTUK INSTAGRAM DENGAN TINGKAT KUNJUNGAN ST. 

BIER BAR & KITCHEN YOGYAKARTA .” 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang dicarikan jawabannya 

melalui pengumpulan data, situasi inilah yang harus dijelaskan dan dirumuskan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan antara variabel media sosial instagram dengan tingkat 

kunjungan St. Bier Bar & kitchen Yogyakarta  ? 

2. Bagaimana hubungan variabel media sosial instagram dengan tingkat 

kunjungan St. Bier Bar & kitchen Yogyakarta ? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah diperluas agar penelitian ini tidak terlalu menyimpang dan 

mendekati hasil yang maksimal. Banyak program marketing / pemasaran yang 
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dapat dilakukan dalam suatu departemen pemasaaran, hal itu semua dilakukan 

dengan satu tujuan yaitu meningkatkan pendapatan. Dalam penelitian ini rumusan 

masalah di batasi pada penggunaan media sosial dalam bentuk instagram dan 

tingkat kunjungan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengertahui apakah benar bahwa variabel 

tingkat kunjungan dipengaruhi oleh variabel media sosial dalam bentuk instagram 

secara signifikan dan untuk mengetahui hubungan dari penggunaan media sosial 

instagram sebagai media promosi guna meningkatkan tingkat kunjungan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diberikan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi peneliti 

Memberikan pengetahuan yang lebih detail tentang pengaruh penggunaan 

media social dalam bentuk instagram terhadap tingkat kunjungan dan cara 

menjual suatu produk, disamping itu  diharapkan menjadi media dalam 

menyesuaikan antara teori yang didapatkan peneliti selama masa perkuliahan 

dengan kenyataan  

2. Manfaat bagi institusi Pendidikan 

Menambah kepustakaan yang dapat dipakai sebagai referensi bagai 

peneliti lain. 
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3. Manfaat bagi perusahaan  

Sebagai media tolak ukur salah satu media promosi pada saat sekarang ini 

serta diharapkan mampu memberikan acuan atau tambahan pemikiran bagi 

perusahaan dalam meningkatkan pendapatan. 

4. Manfaat bagi masyarakat umum 

Sebagai referensi dan informasi yang kemudian dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam setiap menjalankan atau mengembangkan bisnis jasa 

perhotelan. 
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