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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Magelang merupakan kabupaten yang memiliki keanekaragaman atraksi

wisata, baik atraksi wisata budaya, buatan maupun alam. Oleh karena itu

Magelang mampu menjadi destinasi wisata unggulan khususnya di Jawa

Tengah. Adapun yang menjadi atraksi unggulannya yaitu Candi Borobudur,

Mendut dan Pawon, sedangkan sebagai atraksi buatannya yaitu Gereja Ayam dan

Taman Kyai Langgeng, selain itu terdapat keunggulan atraksi alam Gunung

Andong, Gunung Merbabu, Sungai Elo dan juga Gardu Pandang Ketep Pass.

Ketep Pass adalah salah satu kawasan wisata alam yang menjadi salah satu

destinasi unggulan yang berada diantara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu

dengan keindahan panorama alam, keanekaragaman wisata museum volkano,

area rekreasi serta pendidikan alam. Mengingat kawasan Ketep Pass berdekatan

dengan beberapa kawasan wisata alam yang memiliki potensi wisata untuk

dikembangkan, maka akan semakin bertambah pula atraksi wisata baru berbasis

alam, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan adanya

pergeseran minat wisatawan ke beberapa destinasi baru yang berada di sekitar

Ketep Pass. Upaya yang harus dilakukan oleh pihak pengelola agar wisatawan

tidak beralih ke destinasi lain dan mempertahankan lama kunjungan di kawasan

Ketep Pass salah satunya yaitu dengan meningkatkan strategi promosi.



Adapun strategi promosi yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan media

promosi melalui media sosial salah satunya Instagram. Media sosial ini

cenderung digunakan oleh segmen anak muda yang lebih tertarik pada bahasa

visual, dibandingkan dengan media sosial lainnya. Gaya-gaya promosi dengan

Instagram pun sangat unik dan variatif. Para pengguna Instagram juga bisa

menikmati rangkaian foto yang dibuat secara estetis dan sangat menarik

perhatian. Demikian halnya dengan Ketep Pass dalam akun resmi nya

@ketep_pass_magelang telah membuat unggahan (posting-an) beberapa foto,

video dan gambar yang dikemas sedemikian rupa untuk menarik minat

kunjungan wisatawan. Namun jika dilihat melalui kolom suka (like) dan

komentar (comment) di akun @ketep_pass_magelang hanya sedikit pengikut

yang meninggalkan respon dan ketertarikannya, dalam hal ini masih jauh dari

jumlah perbandingan postingan, jumlah pengikut serta jumlah penyuka dalam

unggahan tersebut. Maka pentingnya pemanfaatan media sosial instagram secara

maksimal dari setiap fitur yang ada sebagai upaya untuk menarik minat

kunjungan wisatawan.

Minat kunjungan pada dasarnya adalah dorongan dalam diri konsumen

berupa keinginan untuk mengunjungi suatu tempat atau wilayah yang menarik

perhatian seseorang tersebut. Dalam dunia pemasaran kunjungan wisata bisa

berarti sama dengan keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong

(2008:181) keputusan pembelian adalah pembelian merek yang paling disukai

dari berbagai alternatif yang ada. Proses pengambilan keputusan pembelian



konsumen merupakan tahap yang penting dalam suatu keputusan. Hal

tersebut dapat dilihat pada perilaku yang sama. Konsumen atau wisatawan dalam

memutuskan untuk berkunjung memiliki berbagai pertimbangan seperti halnya

sebelum melakukan pembelian. Dalam proses untuk memilih, terdapat satu aspek

dimana calon konsumen atau wisatawan dapat menentukan seperti apa tujuan

dari pilihan yang ada dibenak konsumen atau wisatawan tersebut. Berdasarkan

paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Media Sosial Instragram terhadap minat kunjungan wisatawan

di Ketep Pass Magelang”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah Apakah Instagram

berpengaruh terhadap minat kunjungan wisatawan di Ketep Pass Magelang ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu terkait pengaruh media sosial

instagram yang meliputi Konteks, Komunikasi, Kolaborasi, dan Koneksi

terhadap minat kunjungan yang meliputi minat transaksional, referensi,

preferensial, dan eksploratif .

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini

adalah untuk mengetahui apakah instagram berpengaruh terhadap minat

kunjungan wisatawan Ketep Pass Magelang.



E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi

bagi para pembaca. Adapun beberapa manfaat yang terdapat di dalam penelitian

ini adalah :

1. Bagi Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta.

Sebagai referensi untuk mahasiswa STP AMPTA Yogyakarta pada

penelitian selanjutnya, atau penelitian yang berkaitan dengan judul

penelitian ini.

2. Bagi Pengelola Destinasi Wisata Ketep Pass

Sebagai referensi untuk pemanfaatan Instagram sebagai media dalam

meningkatkan minat kunjungan wisatawan di Destinasi Ketep Pass.

3. Bagi Penulis

Sebagai pengkayaan diri terkait pemanfaatan instagram sebagai media

dalam meningkatkan minat kunjungan wisatawan.
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