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MOTTO 

“Hidup tidak selalu tentang apa yang kita inginkan, 

melainkan apa yang kita butuhkan”  

 

“Apa yang kita yakinkan, itu yang akan terjadi” 

 

“La Haula wa Laa Quwwata Illa Billah 

(Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)” 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Travel Blog 

jenniferanandary.com Sebagai Media Informasi Bagi Wisatawan” adalah untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai seberapa besar manfaat travel blog sebagai media 

informasi bagi wisatawan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber data, yaitu blogger, viewers, dan 

pengamatan pada travel blog jenniferanandary.com. Analisis data yang dilakukan yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang akan mengunjungi blog 

tertentu untuk mencari informasi wisata. Dalam travel blog jenniferanandary.com, 

viewers mendapatkan banyak informasi dari blog tersebut karena sangat informatif, 

lengkap, detail, serta di rangkai dengan kata yang indah. Dari beberapa informasi yang 

ditulis Jennifer Anandary dalam blognya, yang paling sering dicari oleh viewers-nya 

yaitu tentang perkiraan biaya. Mereka juga merasa puas dengan travel blog 

jenniferanandary.com karena memberikan informasi wisata yang jelas dan menarik. 

Mulai dari apa yang harus disiapkan sebelum berangkat, setelah sampai di tempat 

tujuan, dan saat traveling. Tulisannya lengkap dan rapih, bahasa yang digunakan juga 

mudah dipahami, serta sangat membantu calon wisatawan yang akan berkunjung ke 

suatu destinasi wisata 

Kata Kunci: Travel Blog, Media Informasi, Wisatawan 
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ABSTRACT 

The purpose of the research with the title "Utilization of Travel Blog 

jenniferanandary.com As Information Media For Tourists" is to find out more about 

how much travel blog benefits as an information for tourists. 

This research is a qualitative descriptive. In this study, researchers used 

triangulation with data sources are bloggers, viewers, and observations on travel blogs 

jenniferanandary.com. Data analysis is data reduction, data presentation, and draw 

conclusions. Data collection techniques used are observations, interviews, 

documentation, and questionnaires. 

The results of this study is suggest that someone will visit a particular blog in 

search of tourist information. In the travel blog jenniferanandary.com, viewers get a 

lot of information from the blog because it is very informative, complete, detailed, and 

assambled with beautiful words. From some of the information Jennifer Anandary 

writes on her blog, the most sought after by her viewers is about the estimated cost. 

They are also satisfied with the travel blog jenniferanandary.com because it provides 

clear and interesting tourist information. Start from what to prepare before departing, 

after arriving at the destination, and while traveling. The writing is complete and neat, 

the language used is also easy to understand, and very helpful for prospective tourists 

who will visit a tourist destination. 

Keywords: Travel Blog, Information Media, Tourist 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=en&a=jenniferanandary.com
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=en&a=jenniferanandary.com
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia maya kian hari kian pesat. Dimulai dari hanya 

pemakaian website dan surel, kemudian makin berkembang dengan munculnya 

berbagai media sosial di dunia maya. Bermunculannya berbagai aplikasi media 

sosial ini membawa peluang bagi wisatawan untuk menulis pengalaman serta 

menyerbarluaskan tulisannya tersebut. Peluang tersebut juga memberikan 

kemudahan bagi calon wisatawan yang akan berpergian ke suatu tempat untuk 

mencari informasi mengenai tempat tujuannya. Selain itu, media sosial juga 

dapat mempromosikan suatu destinasi sehingga dapat menarik perhatian semua 

orang untuk mendatangi destinasi tersebut. 

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari 

teknologi-teknologi web baru berbasis internet yang memudahkan semua orang 

untuk dapat berkomunikasi, berinteraksi, saling berbagi dalam sebuah jaringan 

secara online , sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di 

blog, tweet, atau video youtube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara 

langsung oleh jutaan orang secara gratis (Zarella, 2010: 2-3).  
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Berdasarkan hasil riset dari Hootsuite dan We Are Social pada link 

https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/, 

diawal tahun 2020 pengguna internet dan pengguna aktif media sosial di 

Indonesia mencapai 175,4 juta pengguna.  

 

Gambar 1.1 Pengguna internet dan media sosial aktif di Indonesia 

Sumber: We Are Social dan Hootsuite 

Menurut infografis di atas, data tren internet dan media sosial 2020 di 

Indonesia yaitu total populasi (jumlah penduduk): 272,1 juta (turun 1% atau 

sekitar 3,9 juta populasi dari tahun 2019), pengguna mobile unik: 338,2 juta 

(turun 9% atau sekitar 17 juta dari tahun 2019), pengguna internet: 175,4 juta 

(naik 8% atau sekitar 25 dari tahun 2019), pengguna aktif media sosial: 160 juta 

(naik 3% atau sekitar 10 juta dari tahun 2019).  
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Dengan besarnya jumlah pengguna internet dan media sosial yang aktif 

di Indonesia, salah satu hal yang dilakukan oleh pengguna internet adalah 

memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan segala konten atau informasi. 

Selain facebook, twitter, youtube, dan instagram, yang menjadi media sosial 

favorit untuk membagi teks, foto, maupun video, terdapat salah satu website 

yang digunakan orang sebagai sarana membuat tulisan yang berisikan 

pengalaman dan informasi yaitu blog.  

Blog merupakan salah satu media sosial yang digunakan oleh banyak 

orang untuk menuliskan pengalaman pribadinya. Blog sendiri mempunyai 

berbagai macam jenis, salah satunya adalah blog tentang traveling atau yang 

biasa disebut dengan travel blog. Travel blog bisa dijadikan sebagai referensi 

untuk calon wisatawan karena memuat berbagai macam informasi tentang suatu 

destinasi.  

Satu dari travel blog yang aktif antara lain adalah jenniferanandary.com, 

yang berisikan tentang pengalamannya saat sedang traveling di Indonesia 

maupun mancanegara dalam bentuk tulisan, foto, dan video. Dengan 

melakukan hal tersebut, kegiatan traveling mereka bisa lebih bermanfaat karena 

dapat berbagi pengalaman dengan pembacanya. Adapun profil travel blog dari 

jenniferanandary.com. 



4 
 

  

Gambar 1.2 Profil travel blog jenniferanandary.com 

Sumber: jenniferanandary.com 

Melalui posting-an perjalanannya di blog, mereka dapat berbagi 

pengalaman dan pembacanya akan mendapatkan informasi tentang destinasi 

wisata yang akan dituju. Karena saat seseorang ingin melakukan perjalanan, 

biasanya mereka akan mencari informasi tentang perkiraan biaya, atraksi 

wisata, tiket, akomodasi, restoran, transportasi, dan kendala menuju suatu 

destinasi. Dengan demikian, kegiatan tersebut merupakan suatu pemanfaatan 

travel blog sebagai media informasi traveling.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik 

untuk mengetahui lebih dalam mengenai manfaat travel blog sebagai media 

informasi bagi wisatawan dengan judul penelitian “Pemanfaatan Travel Blog 

jenniferanandary.com Sebagai Media Informasi Bagi Wisatawan” 

B. Fokus Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti 

yaitu peran travel blog sebagai media informasi bagi wisatawan. Saat seseorang 

ingin berpergian, tentunya orang tersebut akan mencari informasi mengenai 

perkiraan biaya, atraksi wisata meliputi segala sesuatu yang bisa dilihat, 

didengar, dan dirasakan, amenitas atau fasilitas yang terdapat di sebuah 

destinasi, dan aksesibilitas meliputi akses informasi dan akses transportasi. 

Kesimpulan dari pertanyaan pada fokus masalah ini yakni seberapa besar 

manfaat travel blog sebagai media informasi bagi wisatawan? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

manfaat travel blog sebagai media informasi bagi wisatawan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 

1. Bagi STP AMPTA Yogyakarta 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa STP AMPTA 

Yogyakarta 
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b. Dapat dijadikan sebagai penambah daftar kepustakaan STP AMPTA 

Yogyakarta 

2. Bagi Peneliti 

a. Untuk menambah wawasan dan tingkat kemampuan berpikir peneliti 

sehingga mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama 

pendidikan di STP AMPTA Yogyakarta terhadap dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

b. Sebagai sarana memperoleh pengalaman kerja guna meningkatkan 

kemampuan diri serta menciptakan pola pikir yang lebih maju dalam 

menghadapi berbagai permasalahan. 

3. Bagi Travel Blogger 

a. Untuk menambah informasi tentang seberapa besar pengaruh travel 

blog sebagai media informasi bagi wisatawan. 

b. Sebagai referensi untuk membuat travel blog yang lebih kreatif dan 

terus berkarya sebagai blogger. 
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