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ABSTRAK
Taman Tebing Breksi atau lebih di kenal dengan Tebing Breksi merupakan
sebuah destinasi wisata yang terbilang baru di wilayah Yogykarta. Sebelum menjadi
sebuah destinasi wisata, lahan ini merupakan sebuah penambangan batuan alam.
Tebing Breksi sekarang ber-transformasi menjadi sebuah sebuah destinasi wisata
alam yang indah dan unik yang bisa bersaing dengan destinasi wisata yang lainnya.
Banyak sekali postingan di media sosial yang bisa dapatkan mengenai Tebing
Breksi. Saat ini, hampir kebanyakan orang mempunyai akun media sosial, baik
Instagram maupun Facebook yang digunakan untuk membagikan kegiatan berwisata.
Dari sana munculah sebuah pemikiran, apakah hal ini akan memengaruhi para calon
wisatawan lain untuk untuk mengunjungi daya tarik wisata yang sama, khusus nya di
Taman Tebing Breksi. Penelitian dengan judul “Pengaruh Instagram dan Facebook
Terhadap Pengambilan Keputusan Berwissta (Studi Kasus Taman Tebing Breksi),
memiliki tujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Instagram dan Facebook terhadap
pengambilan keputusan berwisata ke Tebing Breksi. (2) Manakan antara Instagram
dan Facebook yang paling berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan
berwisata ke Tebing Breksi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kuantitatif dengan
variabel Instagram sebagai X1, Facebook sebagai X2, dan keputusan berwisata
sebagai Y. Teknik pengambilan sampel menggunakan cara incidental sampling
dengan sampel sejumlah 30 responden dari wisatawan Tebing Breksi. Metode
analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji normalitas, uji
heteroskedastritas, simple regresi, regresi berganda , uji t, uji F, dan uji koefisiensi
determinasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Instagram dan Facebook memiliki
pengaruh terhadap pengambilan keputusan berwisata di Tebing Breksi, hal ini dapat
di lihat dari t hitung sebasar 3,099 > t tabel sebesar 2,055 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,004. (2) Instagram dan Facebook berpengaruh secara bersama terhadap
pengambilan keputusan brwisata, hal ini dapat dilihat dari f hitung 10,299 > f tabel
3,35 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05. (3) Instagram dan Facebook
berpengaruh terhadap pengambilan keputusan secara bersamaan sebesar 43,3%
bersarkan hasil uji R2 yang diperoleh yaitu 0,433. (4) Instagram berpengaruh terhadap
pengambilan keputusan berwisata masing-masing sebesar 25% bersarkan hasil uji R2
yaitu 0,250 dan Facebook berpengaruh terhadap pengambilan keputusan berwisata
masing-masing sebesar 23% bersarkan uji uji R2 yaitu, 0,231.

Kata Kunci : Instagram, Facebook, Keputusan Berwisata, Tebing Breksi
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pada era global memungkinkan terjadinya mobilisasi manusia dengan
lebih mudah. Hal tersebut kemudian berimbas pada semakin mudah dan
derasnya pertukaran informasi yang terjadi. Perubahan yang diiringi dengan
pesatnya perkembangan teknologi tersebut kemudian mengundang perhatian
berbagai

sektor

industri

untuk

memanfaatkan

Information

and

Communication Technology (ICT) demi mengangkat performa mereka salah
satu nya yaitu media sosial, termasuk dalam sektor pariwisata. Salah satu
fenomena yang paling terasa dari perkembangan ICT adalah maraknya
pengguna media sosial. “Dengan kehadiran ICT, wisatawan dapat langsung
berbagi pengalaman berwisata melalui media sosial seperti facebook, twitter,
path, Instagram, blog, web, dan sejenisnya” Saptin Dwi Setyo Hastuti,
(2017:3).
Media Sosial pada saat ini menjadi sebuah lahan subur untuk berbagai
macam tujuan. Banyak hal yang memanfaatkan media sosial sebagai salah
satu media untuk promosi atau untuk menyebarkan berita. Sebagaimana yang
diketahui bahwa, media sosial sangat banyak jenis dan bentuknya, media
sosial dapat di klasisfikasikan berdasarkan fitur dan juga fungsinya, yang
diantara nya adalah Relationship Networks, Media Sharing Network, Online
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Review, Forum diskusi, Social Publishing Platforms, Bookmarking Sites
Puntoadi (2011:5).
Saat ini keberadaan media sosial telah mempengaruhi banyak hal yang
berhubungan dengan kehidupan manusia setiap harinya. Salah satunya adalah
bidang pariwisata. Banyak informasi wisata yang tersebar luas dan menjadi
incaran mereka yang hobi melakukan kegiatan berwisata. Banyak para calon
wisatawan mencari informasi mengenai sebuah daya tarik wisata melalui
media sosial, dan fenomena itu dianggap dapat meningkatkan kunjungan ke
salah satu tempat daya tarik wisata.
Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, nilai
dan kemudahan berupa keanekaragaman alam, budaya dan hasil buatan
manusia yang menjadi kunjungan wisatawan (Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009). Yogyakarta sebagai salah satu kota bercap kota pariwisata,
tentunya memiliki banyak sekali daya tarik wisata yang di tawarkan oleh kota
ini. Baik daya tarik wisata berbasis alam, budaya maupun buatan yang sangat
menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi unggulan yang dimiliki oleh
kota Yogyakarta, yang termasuk destinasi baru, tetapi memiliki pengunjung
yang banyak adalah Tebing Breksi.
Taman Tebing Breksi atau lebih di kenal dengan Tebing Breksi
merupakan sebuah destinasi wisata yang terbilang baru di wilayah Yogykarta.
Sebelum menjadi sebuah destinasi wisata, lahan ini merupakan sebuah
penambangan batuan alam. Sejak tahun 2014, kegiatan penambangan di
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tempat ini ditutup oleh pemerintah dan di tetapkan sebagai tempat yang
dilindungi dan tidak diperkenankan untuk kegiatan penambangan. Setelah itu
masyarakat sekitar memanfaatkan bekas penambangan tersebut menjadi
sebuah tempat wisata. Tebing Breksi sekarang ber-transformasi menjadi
sebuah sebuah destinasi wisata alam yang indah dan unik yang bisa bersaing
dengan destinasi wisata yang lainnya. Banyak sekali postingan di media sosial
yang bisa dapatkan mengenai Tebing Breksi. Seperti yang di lihat dari media
sosial Instagram, unggahan dengan hashtag Tebing Breksi, tercatat sebanyak
111.000 (gambar terlampir) update per tanggal 28 Januari 2019. Dan akun
Instagram Tebing Breksi memilliki followers sebanyak 5.286 (gambar
terlampir) update per tanggal 28 Januari 2019.

Gambar 1.1 Instagram Tebing Breksi

Gambar 1.2 Hashtag Tebing Breksi di IG
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Menurut laporan yang masuk ke Dinas Pariwisata (Dispar) Sleman
Tahun 2018, selama periode 9-18 Juni sudah tercatat 49.554 wisatawan yang
masuk ke Taman Tebing Breksi. Dari jumlah tersebut, terbanyak pada tanggal
18 Juni atau lebaran hari kedua dengan lebih dari 17 ribu wisatawa dikutip
dari TribunJogja.com, 2019.
Menurut

Kepala

Dinas

Pariwisata

Sleman,

Sudarningsih

mengungkapkan bahwa hingga menjelang akhir tahun lalu terdapat 9,9 juta
kunjungan yang telah terdata. Peningkatan ini di dukung dengan situs wisata
di Sleman yang mendapat apresiasi tingkat nasional yaitu Tebing Breksi dan
Lava Bantal. Mengikuti data terkini, secara rinci dia menyebut kunjungan
Tebing Breksi telah menyentuh angkat 904 ribu pengunjung. Berdasarkan
data tersebut dapat dikatakan bahwa daya tarik wisata Tebing Breksi
mengalami peningkatan kunjungan yang sangat pesat pada setiap periode
nya.(tribunjogja.com/Alexander Ernando Tebing Breksi di Sambirejo,
Prambanan, Sleman) diakses 29 Januari 2019.
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Gambar 1.3 Daya Tarik Wisata Taman Tebing Breksi
Sumber : Dokumentasi Pribadi
Berawal dari ketidak sengajaan melihat unggahan dari akun Instagram
@jogja24jam yang melintas di beranda instagram, mengunggah photo yang
berlokasi di Tebing Breksi dengan keunikan ukiran wayang yang di pahat di
dinding tebing kapur yang sangat unik dan juga bentang alam yang indah,
mendapatkan like yang banyak dan juga comment positif dengan mayoritas
berisi mentions orang-orang terdekatnya untuk melihat unggahan tersebut, dan
hal tersebut terjadi sama hal di beranda facebook peneliti. Berdasarkan
observasi awal, aktivitas yang paling dominan para wisatawan lakukan di
Tebing Breksi adalah kegiatan berphoto. Hal ini dilakukan untuk sekedar
menyimpan kenangan saat berwisata atau lebih jauh lagi menggunggahnya di
media sosial.
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Dalam sebuah penelitian yang di lakukan oleh Saptin Dwi Setyo
Hastuti, (2017). Membahas mengenai Pengaruh Perilaku Berfoto di Objek
Wisata Terhadap Kebahagiaan Wisatawan dengan mengambil lokasi
penelitian salah satu nya yaitu Tebing Breksi. Berdasarkan hasil penelitian
nya bahwa aktivitas setelah berphoto di objek wisata yang para wisatawan
lakukan adalah edit foto di media sosial dan menjadi indicator tingkat
keputusan dalam ber foto. Sebesar 64,8% dari hasil penelitian mengatakan
bahwa foto yang di dapatkan langsung di publish di media sosial, juga
menyatakan bahwa Instagram merupakan media utama untuk mem-publish
foto.
Saat ini, hampir kebanyakan orang mempunyai akun media sosial,
baik Instagram maupun Facebook yang digunakan untuk membagikan
kegiatan berwisata. Dari sana munculah sebuah pemikiran, apakah hal ini
akan memengaruhi para calon wisatawan lain untuk untuk mengunjungi daya
tarik wisata yang sama, khusus nya di Taman Tebing Breksi. Hal inilah yang
melatar belakangi penelitian tentang. “Pengaruh Instagram dan Facebook
Terhadap Pengambilan Keputusan Berwissta (Studi Kasus Taman
Tebing Breksi).
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka dari itu,
peneliti meurumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yang
diantaranya adalah :
1. Apakah Instagram dan Facebook berpengaruh terhadap pengambilan
keputusan berwisata ke Tebing Breksi ?
2. Media sosial apakah antara Instagram dan Facebook yang paling
berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan berwisata ke Tebing
Breksi.
C. Batasan Masalah
Dalam sebuah penelitian, sangat dibutuhkan batasan masalah, yang
bertujuan untuk membatasi dan juga menegaskan dan menjelaskan
pembahasan masalah yang akan di bahas nantinya. Yang menjadi batasan
masalah dalam penelitian ini adalah : pemaparan akan hubungan antara media
sosial terhadap pengambilan keputusan wisatawan di Tebing Breksi.
Sedangkan untuk media sosial yang di ketahui sangat banyak dan beragam
jenisnya, maka dari itu peneliti membatasi jenis media sosial yang akan di
dikaitkan adalah media sosial Facebook dan Intagram.

8

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang terlah dipaparkan maka

yang

menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu :
1. Mengetahui pengaruh Instagram dan Facebook terhadap pengambilan
keputusan berwisata ke Tebing Breksi.
2. Mengetahui manakah antara Instagram dan Facebook yang paling
berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan berwisata ke Tebing
Breksi.

E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu
peneliti khusu nya dalam bidang pariwisata.
2. Bagi Dunia Pariwisata
Secara umum, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam
pengembangan dan kegiatan promosi dalam pengembangan suatu daya
tarik wisata.
3. Bagi Pengelola Daya Tarik Wisata Tebing Breksi
Diharapkan melalui penelitian ini, dapat meberikan gambaran dan
strategi baru dalam pengembangan promosi bagi Daya Tarik Wisata
Tebing Breksi.

