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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan informasi pariwisata Kota Semarang bisa dibilang tertinggal jauh dari 

Kota Solo dan Yogyakarta. Berbagai macam bentuk promosi yang dilakukan oleh 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, namun kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh pemerintah tidak secara maksimal dalam media sosial. Padahal 

sekarang semua sudah berpindah ke media sosial, internet sangat penting dalam 

pertukaran informasi. 

Dapat dilihat dari data pengunjung wisatawan yang berkunjung ke Kota 

Semarang dari tahun 2008 hingga 2012 terdapat penurunan minat untuk berwisata 

ke Kota Semarang, dengan jumlah objek wisata yang ada di Kota Semarang 

sebanyak 21 objek wisata dengan jumlah pengunjung pertahun yaitu : 

Tabel 1.1 Data Pengunjung Wisatawan Kota Semarang (2008-2012) 

Tahun Target 

Wisatawan 

Wisatawan 

Nusantara 

Wisatawan 

Mancanegara 

2012 1.834.886 1.457.576 3.442 

2011 1.731.025 1.120.755 7.434 

2010 1.633.042 1.071.063 3.597 

2009 1.200.000 2.105.945 7.194 

2008 1.157.000 589.583 7.136 

Sumber : BPS Kota Semarang 

Sedangkan untuk data pengunjung wisatawan dari Kota Yogyakarta yaitu 

dapat dilihat dari aktifitas kepariwisataan antara lain dapat dilihat dari jumlah 

kunjungan wisatawan serta rata – rata lama menginap para wisatawan selama 

berkunjung di Yogyakarta. Pada tahun 2008 di Yogyakarta tersedia 34 hotel 
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berbintang dengan 3.297 kamar dan 5.439 tempat tidur, serta 1.095 hotel melati 

dengan 12.158 kamar dari 18.270 tempat tidur. Jumlah wisatawan yang 

berkunjung di Yogyakarta pada tahun 2008 sebanyak 2.626.913 orang, naik 

sekitar 19.20 persen dibanding tahun 2007. Ditinjau menurut kebangsaan, sekitar 

95,79 persen menginap di hotel adalah wisatawan domestik dan selebihnya 4.21 

persen adalah wisatawan asing. 

Gambar 1.1. Jumlah Wisatawan Domestik dan Asing yang datang ke DIY  

(2005-2012) 

 
Sumber : BPS Provinsi D.I Yogyakarta 

Dengan data tersebut dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke Kota 

Semarang dan Kunjungan wisatawan ke Yogyakarta lebih tinggi Kota 

Yogyakarta. Menurut Seksi Promosi Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan 

Parwisata Kota Semarang kegiatan promosi online yang dilakukan Pemerintah 

Kota Semarang yaitu situs web yang dikelola sudah ada sejak tahun 2010 menurut 

sumber dari Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Semarang. Namun situs web tersebut tidak selalu memperbaharuhi berita tentang 

kegiatan pariwisata Semarang yang diselenggarakan oleh pemerintah karena SDM 

untuk mengelola portal tersebut, selama ini SDM yang digunakan oleh pemerintah 
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hanyalah SDM yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga tidak dapat selalu 

memperbaharuhi berita dari kegiatan-kegiatan setiap tahunnya. Sedangkan Kota 

Yogyakarta mempunyai portal yang dapet diakses dengan mudah oleh wisatawan 

yang dikelola oleh pemerintah, pihak swasta dan melibatkan media sosial di 

Yogyakarta yaitu : 

Gambar 1.2.  

Situs Web resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 

 

 

 

 

 

Sumber : www.pariwisata.jogjakota.co.id 

Gambar 1.3. Situs Web Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

sumber : www.Semarang-tourism.com 

http://www.pariwisata.jogjakota.co.id/
http://www.semarang-tourism.com/
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Selain aktif dalam media sosial resmi Pemerintah Kota Yogyakarta, 

Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan media sosial dari pihak swasta dan 

komunitas di Yogyakarta yang bertema wisata sebagai media partner pemerintah. 

Dapat dilihat media partnet akun media sosial di Yogyakarta yang dicantumkan 

dalam situs web resmi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Yogyakarta.  

Gambar 1.4. Media partner dalam situs web 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 

Sumber : www.pariwisata.jogjakota.co.id 

Selain Kota Yogyakarta, Pemerintah yang aktif dalam media sosial yaitu 

Kota Bandung dan Kota Daerah Istimewa Aceh. Dinas Pariwisata Kota Bandung 

dan Daerah Istimewa Aceh sudah mulai menggunakan media sosial untuk 

mempromosikan dan memberikan informasi melalui media sosial twitter. 

Gambar 1.5. tampilan twitter 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung 

 

      Sumber : twitter.com/disbudpar_bdg 

http://www.pariwisata.jogjakota.co.id/
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Gambar 1.6. Tampilan twitter 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Aceh 

 

    Sumber : twitter.com/disbudparaceh 

Faktor-faktor dalam memengaruhi minat seseorang untuk berwisata di 

Semarang yaitu dari faktor eksternal dan faktor internal seseorang. Faktor 

eksternal meliputi kebudayaan, kelas sosial, keluarga, dan kelompok referensi 

atau kelompok sosial. Faktor internal meliputi motivasi, persepsi seseorang, 

belajar, kepribadian atau konsep diri, kepercayaan dan sikap seseorang. 

Dalam memengaruhi minat seseorang faktor eksternal yang paling 

mempengaruhi seseorang yaitu pengaruh dari kelompok referensi. Menurut 

Abikusno (2013:32) Keberadaan kelompok referensi dapat menyebabkan 

seseorang mengikuti pendapat kelompok referensi tersebut. Kelompok referensi 

mempengaruhi pengetahuan seseorang atau individu dengan pendapat kelompok 

referensi mengenai suatu produk. Faktor internal yang paling memengaruhi 

seseorang yaitu efek dari kognitif, afektif, dan perilaku seseorang yang didapat 

dari pengaruh media sosial dalam memperoleh informasi sebuah produk yang 

dapat merubah persepsi dan perilaku minat seseorang. 
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Kehadiran internet mengubah segalanya, termasuk dalam bidang 

komunikasi seperti praktik PR. Internet adalah sebagai alat teknologi tetapi lebih 

penting sebagai mekanisme yang memungkinkan sebuah revolusi komunikasi 

yang mendorong perubahan signifikan dalam dinamika masyarakat.  

Internet mengubah setiap disiplin yang berkaitan dengan pertukaran 

informasi. setiap tingkat proses pertukaran informasi dan hasil yang didasarkan 

pada respon dan reaksi untuk informasi. Media sosial telah merevolusi 

komunikasi perusahaan. Media sosial pemasaran memungkinkan perusahaan 

untuk berkomunikasi secara langsung dengan para konsumen mereka, yang 

menandai pergeseran perusahaan dan konsumen (Phillips,2009:3). 

Media Sosial pemasaran adalah istilah umum yang mencakup penggunaan 

media sosial untuk penjualan, pemasaran, layanan pelanggan dan public relations, 

konvergensi menunjukkan dari departemen perusahaan tradisional yang terpisah. 

Media sosial terdiri dari teknologi online, praktek atau komunitas yang digunakan 

orang untuk menghasilkan konten opini, berbagi wawasan, pengalaman dan 

perspektif satu sama lain (Matthews,2010:1). Contohnya termasuk blog (misalnya 

Blogger, Wordpress), intranet, podcast, video sharing (misalnya YouTube), 

berbagi foto (misalnya Flickr), jaringan sosial (misalnya Facebook, MySpace), 

wiki (misalnya Wikipedia), situs game, dunia maya (misalnya SecondLife), micro-

blogging (misalnya Twitter), videoconference, instan chatting pesan, acara / 

calendar sistem sosial (misalnya Eventful), situs bookmark sosial (misalnya 

Delicious, Digg, StumbleUpon), dan situs berita agregasi, antara lain (Matthews, 

2010:1). 
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Media Sosial akan terus berkembang dan berubah, dan praktik komunikasi 

perusahaan akan berubah. Media sosial telah terbukti menjadi alat bantu untuk 

industri, dan masa depan yang memegang peran yang lebih luas dan implementasi 

dari alat tersebut. Munculnya media sosial telah mengakibatkan evolusi 

komunikasi perusahaan. Dari perubahan, praktek-praktek tradisional, industri PR 

telah berkembang pesat untuk mengakomodasi perubahan konstan dan alat-alat 

baru, menciptakan kesempatan bagi percakapan, dan kampanye untuk menjadikan 

keuntungan perusahaan. 

Media sosial tidak hanya mengubah komunikasi pemasaran dan praktik 

PR perusahaan, namun media sosial sudah menjadi alat komunikasi primer 

generasi muda di Indonesia. Peran internet dan kekuatan hebat dari media sosial 

dapat dirasakan oleh generasi muda di Indonesia seperti pada saat penggalangan 

dana untuk korban meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010. Para relawan 

Merapi yang terbentuk dalam Jalin Merapi yang mayoritas generasi muda 

menggunakan media sosial twitter untuk menyalurkan bantuan dan menjadi 

relawan.  

Perkembangan media sosial di Semarang sekarang ini sudah tidak asing 

lagi seperti facebook, twitter, instagram, dan lainnya. Masyarakat Semarang 

sudah tidak asing lagi dengan berbagai akun informasi tentang Semarang melalui 

media sosial yaitu twitter. Berbagai akun memiliki jumlah follower atau pengikut 

yang tidak sedikit, hingga puluhan ribu. 

Menurut hasil survei IndoPacificEdelman pada tahun 2012, tingkat 

kepercayaan masyarakat dalam menggunakan twitter semakin meningkat dengan 
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informasi yang disampaikan melalui media sosial. Kepercayaan terhadap media 

sosial semakin meningkat terlihat dengan penyebaran informasi yang dilakukan di 

media sosial. Dengan informasi yang diberikan oleh pemilik akun twitter yang 

lebih bertanggung jawab. Media sosial adalah kekuatan dari sebuah media online 

sebagai informasi yang memiliki kekuatan tidak terhingga. Dari lahirnya media 

sosial banyak kekuatan yang terjadi dari media sosial. Pengaruh informasi yang 

dibangun oleh media sosial khususnya twitter sangat nyata oleh beberapa individu 

dengan menggunakan media sosial (Asmarie. (2013): 

http://asmarie.blogdetik.com/2013/10/25/information-is power/#more4299. 

Diunduh pada tanggal 10 November 2013 pukul 20.54 WIB). 

Selain sebagai tempat untuk berinteraksi dan aktualisasi diri, media sosial 

saat ini menjadi referensi bagi pengusaha, pemilik brand, dan mereka yang 

membutuhkan kekuatan promosi dengan menggunakan biaya yang murah. 

Majalah Marketing Oktober 2013 disebutkan bahwa media sosial menjadi 

alternatif riset pemasaran konvensional. Hal ini membuktikan media sosial lebih 

menarik dan lebih dipercaya dibandingkan dengan media lainnya (Asmarie. 

(2013): http://asmarie.blogdetik.com/2013/10/20/media-sosial-untuk-riset/. 

Diunduh pada tanggal 10 November 2013 pukul 20:43 WIB). 

Popularitas media sosial tidak dipungkiri, media sosial yang masih 

menguasai dalam dua tahun kedepan adalah facebook, twitter dan youtube. Peran 

komunitas di era media sosial ini sangat berkembang pesat. Untuk membangun 

brand komunitas para pegiat sosial media ini dengan menjaga reputasi para pegiat 

http://asmarie.blogdetik.com/2013/10/25/information-is%20power/#more4299
http://asmarie.blogdetik.com/2013/10/20/media-sosial-untuk-riset/
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sosial media dengan kicauan (tweet) yang disampaikan dalam memberikan 

informasi kepada follower. 

 Salah satu akun twitter @wisatasemarang, yang sejak hadir sudah 

mempunyai 25 ribu follower dengan konsep memberikan informasi tentang 

pariwisata di Semarang. Perkembangan media sosial di Semarang ditandai sebuah 

perkumpulan yang disebut dengan forum pegiat media sosial di Semarang. 

Berbagai admin dari akun informasi Semarang berkumpul untuk berbagi 

informasi dan berkeinginan mengangkat Semarang melalui media sosial. Para 

admin yaitu @wisatasemarang, @kotaSMG, @infotembalang, @loenpia, 

@dotSemarang, @klikSMG, @simpang5 dan berbagai akun lainnya. 

 Forum media sosial Semarang ini terbentuk dari dunia internet, berbagai 

diskusi tidak hanya dilakukan dengan bertemu secara langsung, namun lebih 

secara online dengan menggunakan berbagai media sosial, seperti mention twitter, 

group facebook, dan aplikasi chatting whatsapp. Beberapa hal yang telah 

dilakukan untuk mengangkat Semarang melalui media sosial. Salah satunya 

adalah saat digelarnya Festival Kota Lama. Tak hanya dalam Festival Kota Lama, 

pegiat media sosial juga berperan dalam agenda promosi wisata yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seperti Trip Jateng. 

 Dengan hadirnya forum pegiat media sosial menjadi salah satu terobosan 

untuk semakin mengangkat berbagai potensi di Kota Semarang. Semakin besar 

pengguna media sosial, sehingga semakin banyak yang akan membaca informasi 

yang disampaikan melalui media sosial. Sehingga Semarang akan semakin maju 

dan kreatif. 
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 Internet sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan. Hal tersebut dirasakan 

di Kota Semarang, Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah yang memiliki 

banyak potensi yang masih banyak dikembangkan. Dikutip pada Harian 

Tribunnews.com pengguna internet di Semarang tahun 2011 sebesar 22 persen, 

tahun 2012 naik 43 persen (Tribunnews.com. (2013) : 

http://www.tribunnews.com/iptek/2013/02/18/statistik-pertumbuhan-internet-di-

semarang-dan-makassar-melejit. Diunduh pada tanggal 23 september 2013 pukul 

1.10 WIB ). 

Hadirnya komunitas media sosial di Kota Semarang, memunculkan 

banyak akun twitter yang memberikan informasi lebih kepada follower tentang 

suatu berita yang cepat dan diminati oleh para generasi media. Dalam media 

sosial pesan sebagai tujuan yang terencana untuk target khalayak yaitu pesan yang 

berupa produk baru, penjualan atau special price, event, perubahan besar (baik 

produk, perusahaan, atau apapun), penawaran special, dan informasi yang harus 

diketahui khalayak. 

Adanya Media sosial menjadikan yang tidak mengetahui Semarang 

menjadi mengetahui tentang Semarang. Misi dari semua komunitas media sosial 

Semarang adalah untuk memajukan wisata Kota Semarang. Dilihat dari keinginan 

follower untuk berbagi informasi sekarang sudah meningkat dari tahun  ke tahun 

dengan hadirnya media sosial. 

Sebagai salah satu portal atau akun media sosial twitter yang gencar 

mempromosikan Wisata Kota Semarang yaitu @wisatasemarang yang 

menginformasikan event – event di Semarang. Akun @wisatasemarang terbentuk 
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pada bulan Juni 2011 karena kesadaran sebagai warga Semarang untuk 

mempromosikan wisata Semarang. Dengan tujuan untuk memberikan informasi 

wisata Semarang dengan membantu dan mengajak para wisatawan karena wisata 

Semarang masih kurang dikenal dimata wisatawan. Kegiatan yang dilakukan oleh 

@wisatasemarang adalah promo melalui twitter. Salah satu kegiatan 

@wisatasemarang untuk mempromosikan Kota Semarang yaitu sebagai media 

partner Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan komunitas 

mahasiswa Aiesec Undip yaitu Family Tour kegiatan memperkenalkan daerah 

pantura Jawa Tengah dan mengunjungi Kota Solo. Akun @wisatasemarang 

menjadi media partner Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada 

event Denok dan Kenang pada Bulan Mei 2013. Dengan inisiatif dari pemilik 

akun @wisatasemarang hampir semua event pariwisata yang diadakan di Kota 

Semarang dipromosikan lewat @wisatasemarang. 

Menurut Pemilik akun resmi @wisatasemarang frekuensi dalam satu hari 

posting 10-20 tweet di akun @wisatasemarang, respon follower saat event – event 

pariwisata yang menarik sebanyak 20-100 re-tweet. Tidak hanya promosi wisata 

Semarang kepada follower, @wisatasemarang menerima tweet iklan atau yang 

sering dikenal dengan buzzing. Dapat dilihat dari tiga bulan terakhir jumlah 

follower akun @wisatasemarang dan jumlah tweet yang diposting 

@wisatasemarang : 
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Gambar 1.7. Statistik followers dan tweet @wisatasemarang 

 
Sumber : www.twittercounter.com 

 

 

 Menurut pemilik akun twitter resmi @wisatasemarang, Akun 

@wisatasemarang mengajak para follower nya untuk sadar akan wisata Semarang 

dan dengan bersama mempromosikan wisata Semarang kepada khalayak. Minat 

masyarakat domestik Semarang terhadap wisata Semarang masih minim karena 

keterbatasan informasi khususnya dari media sosial. 

Dengan hadirnya akun @wisatasemarang setiap kegiatan yang 

diselengggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang semakin banyak warga 

domestik dan wisatawan tahu dan berantusias memeriahkan kegiatan – kegiatan 

tersebut. apresiasi yang didapat oleh akun @wisatasemarang yaitu 

@wisatasemarang menjadi satu diantara banyak akun online di Kota Semarang 

sebagai akun favorite yang memberikan berita dan informasi yang menarik bagi 

para follower tentang wisata Semarang. Apresiasi tersebut didapat ketika 

memperingati HUT Kota Semarang pada bulan Mei 2013 acara penghargaan 

tersebut diselenggarangkan oleh komunitas media sosial media Kota Semarang 

http://www.twittercounter.com/
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yang tergabung dalam komunitas blogger Semarang di Semarang Blogger 

Festival. 

Akun twitter @wisatasemarang memberikan informasi tentang pariwisata 

di Kota Semarang hampir semua event pariwisata yang diadakan di Kota 

Semarang di posting oleh @wisatasemarang dengan hashtag twitter yang 

digunakan oleh @wisatasemarang yaitu #SMGevent, #SMGkuliner, #SMGberita, 

#SMGpeduli, #SMGnobar, #SMGsuara, #SMGweekend, #SMGkomunitas dan 

#SMGloker. Mayoritas follower @wisatasemarang adalah remaja Kota Semarang 

yang aktif dalam komunitas. Dibandingkan dengan akun – akun media sosial di 

Semarang, @wisatasemarang selain memiliki pengikut atau follower yang terus 

bertambah hingga 25 ribu follower. Akun @wisatasemarang aktif dalam 

menginformasikan dan mempersuasi follower tentang pariwisata Kota Semarang. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Seharusnya Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial untuk merancang 

kebijakan – kebijakan pemerintah dalam perkembangan pariwisata di Kota 

Semarang, sehingga Pemerintah berperan aktif dalam memajukan Pariwisata di 

Kota Semarang dengan mengadopsi media sosial sebagai salah satu cara 

Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam aktifitas 

promosi online. aktifitas dalam media sosial Pemerintah tidak berfungsi secara 

maksimal bahkan tidak ada akun yang dapat diakses di media sosial seperti 

facebook dan twitter, seharusnya pemerintah mempunyai portal untuk dapat di 

akses melalui media sosial. Dengan keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas 
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Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sehingga dalam setiap promosi 

kegiatannya tidak melalui media sosial, karena untuk mengelola media sosial 

memerlukan SDM yang mencukupi. Sehingga dengan hadirnya media sosial di 

Kota Semarang dan mau bekerjasama dengan akun media sosial di Semarang 

dapat meningkatkan promosi Wisata Semarang. 

Faktanya strategi promosi dalam media sosial pemerintah belum 

mengadopsi media sosial sebagai salah satu media yang mendukung promosi 

pariwisata Kota Semarang dan belum optimal apalagi dalam media sosial. Situs 

Web yang dikelola oleh pemerintah yaitu www.Semarang-tourism.com hanya 

menampilkan berita setelah acara dilaksanakan, kemudian dalam calendar event 

yang disediakan dalam menu website hanya ditampilkan ketika acara akan 

berlangsung tidak seluruh rangkaian acara tahunan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah Kota Semarang. Untuk memajukan pariwisata Kota Semarang 

diperlukan kolaborasi antara Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Sehingga 

semua masyarakat Semarang bisa menjadi duta wisata bagi Kota Semarang.  

Menurut Ketua Panitia event Hidden Heritage Kota Lama Semarang tahun 

2013 bahwa Media sosial yaitu twitter adalah media yang sangat powerful untuk 

pemanfaatan informasi dengan menyebarkan semangat positif melalui internet. 

selain twitter, people power adalah kekuatan publik untuk membuat sesuatu yang 

dapat disebut sebagai the power community. Dengan adanya akun online media 

sosial di Semarang salah satunya @wisatasemarang, Pemerintah Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak menjadikan @wisatasemarang 

sebagai media partner resmi untuk promosi event wisata Semarang yang 

http://www.semarang-tourism.com/
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menggunakan media sosial. Akun twitter @wisatasemarang sangat membantu 

untuk promosi wisata Semarang ketika ada event-event yang diselenggarakan 

Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dengan Hadirnya 

akun @wisatasemarang menjadikan pengunjung event semakin meningkat. 

Sehingga kehadiran @wisatasemarang memberi peran secara langsung melalui 

media sosial dalam mempromosikan wisata di Kota Semarang.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dengan menggunakan Teori 

Uses and Gratifications, Teori Computer Mediated Communication, Teori 

Penilaian Sosial, dan Teori Penggabungan Informasi dalam penggunaaan media 

sosial dan pengaruh kelompok referensi dapat mengubah perilaku seseorang untuk 

berkunjung ke Semarang. Muncul pertanyaan penelitian: seberapa besar pengaruh 

terpaan media sosial akun @wisatasemarang dan kelompok referensi follower 

terhadap minat follower untuk berwisata di Kota Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menjelaskan pengaruh tingkat kepercayaan terhadap terpaan media sosial 

akun twitter @wisatasemarang. 

2. Menjelaskan pengaruh terpaan media sosial twitter @wisatasemarang 

terhadap minat follower berwisata di Kota Semarang. 

3. Menjelaskan pengaruh kelompok referensi follower terhadap minat 

follower untuk berwisata di Kota Semarang. 
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4. Menjelaskan pengaruh pengetahuan dalam memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara terpaan media sosial twitter 

@wisatasemarang dan kelompok referensi follower dengan minat 

berwisata di Kota Semarang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Signifikansi teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermaksud mengetahui pengaruh terpaan media 

sosial @wisatasemarang dan kelompok referensi follower terhadap minat 

followers untuk berwisata ke Kota Semarang. Untuk itu, studi ini merupakan 

studi tentang verifikasi Teori Computer Mediated Communication dan Teori 

Uses And Gratification dalam pengaruh terpaan media sosial 

@wisatasemarang terhadap minat follower. Verifikasi Teori Penilaian Sosial 

dalam pengaruh kelompok referensi follower terhadap minat follower. 

Verifikasi Teori Penggabungan Informasi dalam pengaruh terpaan media sosial 

dan kelompok referensi follower terhadap minat follower dengan variabel 

moderator pengetahuan. 

1.4.2. Signifikansi praktis 

Secara praktis penelitian ini memberikan penjelasan tentang pemanfaatan 

media sosial sebagai strategi pariwisata Kota Semarang. 

1.4.3. Signifikansi sosial 

Secara sosial penelitian ini memberikan penjelasan tentang pentingnya media 

sosial dalam pemanfaatan mendapatkan informasi pariwisata Kota Semarang. 



20 
 

 
 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1. Penelitian terdahulu (State Of The Art) 

Penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh terpaan media sosial dan 

kelompok referensi terhadap minat follower untuk berwisata ke Kota Semarang 

dilakukan oleh beberapa para peneliti sebagai berikut : 

 

 



21 
 

 
 

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu (state of the art) 

No. Peneliti Judul Studi 

tentang 

Tujuan Teori Metodologi Hasil 

1.  RM. 

Pradiptya 

Abikusno C.P 

(2013) 

Pengaruh Pengalaman 

Menggunakan Produk dan 

Persepsi Konsumen 

berdasarkan Kelompok 

Referensi terhadap Kesediaan 

Konsumen untuk Melakukan 

Word Of Mouth 

Strategi 

pemasaran 

produk dan 

jasa 

Melihat bagaimana 

pengaruh pengalaman 

menggunakan produk 

dan persepsi konsumen 

berdasarkan kelompok 

referensi dan tingkat 

kesediaan konsumen 

untuk melakukan word 

of mouth. 

Self theory Penelitian kuantitatif : 

metode survei 

- Pengaruh yang signifikan yang 

kuat terhadap tingkat kesediaan 

melakukan word of mouth. 

- Pengalaman menggunakan 

produk bersama persepsi 

konsumen berdasarkan kelompok 

referensi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat 

kesediaan melakukan word of 

mouth. 

2. Arifatun 

Nisak, 

Saryadi, Sri 

Suryoko 

Pengaruh Kelompok Acuan 

Dan Pengetahuan 

Tentang Perbankan Syari‘ah 

Terhadap Minat 

Menabung Di Perbankan 

Syari‘ah Semarang 

Perilaku 

konsumen 

Mengetahui pengaruh 

kelompok acuan dan 

pengetahuan terhadap 

minat untuk membeli. 

Perilaku Konsumen, 

kelompok referensi dan 

minat (interest) 

Penelitian kuantitatif : 

metode survei 

- Terdapat korelasi yang cukup 

erat antara faktor kelompok 

acuan, pengetahuan dan minat 

menabung. 

- Kelompok acuan/referensi 

mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian.  

3. Gina Masullo 

Chen (2010) 

Tweet this : A uses and 

gratifications perspective on 

how active Twitter use gratifies 

a need to connect with others 

Social 

media, 

twitter, uses 

and 

gratifications 

Mengontrol pengaruh 

media sosial twitter 

terhadap frekuensi dan 

penggunaan twitter 

Uses and gratifications 

theory 

Penelitian kuantitatif : 

metode survei 

Media sosial twitter yang paling 

aktif dalam memuaskan kebutuhan 

dengan orang lain di twitter, 

berhubungan sangat kuat dengan 

frekuensi penggunaan twitter. 

Dengan melihat periode follower 

aktif dalam twitter, jumlah tweet, 
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No. Peneliti Judul Studi 

tentang 

Tujuan Teori Metodologi Hasil 

jumlah mention dan replies.  

4. Iryna Pentina, 

Lixuan 

Zhang, 

Oksana 

Basmanova 

(2013) 

Antecedents and consequences 

of trust in a social media 

brand: A cross-cultural study 

of Twitter 

Social media 

and brand 

trust 

Mengetahui dampak 

kepercayaan 

menggunakan twitter 

terhadap niat pengguna 

untuk terus follow 

sebuah brand twitter. 

Brand relationship 

theory 

Penelitian kuantitatif : 

metode survei 

Pengaruh positif kepercayaan 

twitter pada pengguna terhadap niat 

dan usia sangat kuat 

5. Laura 

Matthews 

(2010) 

Social Media and the 

Evolution of Corporate 

Communications 

Social media 

and Public 

Relations 

Menganalisi 

bagaimana media 

sosial merubahan yang 

terjadi dalam industri 

dan membuat proyeksi 

untuk masa depan. 

Public relations theorists Penelitian kuantitatif : 

metode survei 

Menjelaskan media sosial telah 

merevolusi pada komunikasi 

perusahaan, media sosial mengubah 

cara masyarakat dalam 

berkampanye. 

6. Marcia W. 

Distaso, Tina 

McCorkindale 

(2012) 

Social Media : Used and 

opportunities in Public 

Relations 

Social media 

and Public 

Relations 

Melihat bagaimana 

media sosial untuk 

bidang public relations 

dan strategi bisnis 

Social Media strategic Penelitian kuantitatif : 

metode eksperimen 

Pentingnya media sosial untuk 

bidang public relations untuk 

operasional organisasi sebagai 

pilihan strategis bisnis 

7. Donald K. 

Wright, 

Michelle D. 

Hinson 

(2008) 

How Blogs and Social Media 

are Changing Public Relations 

and the way it is practiced 

Social media 

and Public 

Relations 

Melihat pengaruh 

media sosial sebagai 

pola komunikasi bagi 

organisasi dan 

perusahaan 

Social Media strategic, 

agenda setting theory, 

spiral of silent theory, 

dan teori keunggulan 

Penelitian kuantitatif : 

metode survei 

Media sosial telah meningkatkan 

hubungan masyarakat, media sosial 

yang saling melengkapi dengan 

media tradisional 
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Berdasarkan paparan state of the art di atas, tesis ini yang berjudul Pengaruh 

Terpaan Media Sosial Akun twitter @wisatasemarang dan Kelompok Referensi 

follower terhadap Minat Follower untuk Berwisata di Kota Semarang ini mencoba 

menawarkan sudut pandang berbeda dengan fokus pada penggunaan media sosial 

twitter @wisatasemarang dan kelompok referensi sebagai salah satu faktor yang 

memengaruhi perubahan perilaku minat seseorang. 

Penelitian ini mencari bagaimana penggunaan konsep penggabungan Teori 

Uses and Gratifications, Teori Computer Mediated Communication, Teori Penilian 

Sosial dan Teori Penggabungan dalam penggunaan startegi komunikasi berbasis 

media sosial. Akun @wisatasemarang yang bertemakan tentang promosi wisata 

Semarang dianggap sebagai media alternatif untuk menunjang kegiatan promosi 

wisata Semarang. Maka, penelitian ini berusaha melihat pengaruh terpaan media 

sosial akun twitter @wisatasemarang dan pengaruh kelompok referensi dalam 

memengaruhi perilaku minat seseoarang untuk berwisata di Semarang. 

1.5.2. Paradigma Penelitian 

Paradigma menurut Lincoln dan Guba adalah sistem kepercayaan dasar/ 

pandangan dunia yang membimbing peneliti, tidak hanya dalam memilih 

metode namun dalam menentukan cara-cara fundamental secara ontologis dan 

epistemologis. Paradigma merujuk pada keseluruhan sistem pemikiran yang 

terdiri dari asumsi-asumsi dasar, pertanyaan-pertanyaan penting untuk dijawab, 

teknik-teknik penelitian yang digunakan, serta contoh-contoh penelitian ilmiah 

yang baik. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

positivisme yang bertujuan sebagai upaya verifikasi (Lincoln dan Guba, 2005 : 

187). 
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Tabel 1.3. Paradigma 

Item Positivisme 

Ontologi Realisme naïf; realitas nyata, namun bisa ditangani. Makna 

sender= makna receiver 

Epistemologi Dualis/ objektivitas, temuan yang benar. Temuan-temuan 

dianggap benar, peneliti dianggap benar-benar terpisah dari 

objek penelitian. 

Metodologi Eksperimental/ manipulatif, verifikasi, hipotesis terutama 

metode kuantitatif. Misalnya desain survey, eksperimen, 

analisis isi. 

Tujuan penelitian positivisme adalah untuk menjelaskan prediksi atau 

kontrol. Sifat ilmu pengetahuan merupakan hipotesis yang sahih dikembangkan 

menjadi fakta atau hukum. Akumulasi pengetahuan yang dihasilkan menjadi 

bahan pembangun yang menyempurnakan bangunan ilmu pengetahuan. 

Kriteria kualitas dilihat sebagai ketetapan standar konvensional dengan 

validitas dan realibilitas. Peneliti dalam hal ini tidak memihak sebagai 

penasihat pembuat kebijakan, pembuat kebijakan atau pelaku perubahan 

(Lincoln dan Guba, 2005 : 187). 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

positivism yakni metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan deductive 

logic dan pengamatan empiris guna menemukan atau memperoleh konfirmasi 

tentang hukum sebab akibat yang bisa digunakan memprediksi pola umum 

gejala sosial tertentu.  

Pendekatan teoritik yang memiliki keterkaitan dengan model Hypothetico-

deductive adalah Nomothetic theory. Pendekatan ini mengarahkan 

pemikirannya pada upaya mencari hukum-hukum universal dan merupakan 

pendekatan yang banyak digunakan dalam studi eksperimental ilmu – ilmu 

alam serta menjadi model penelitian dalam ilmu – ilmu sosial.  
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Tujuan dari nomothetic theory adalah menggambarkan secara akurat 

bagaimana bekerjanya kehidupan sosial. Nomothety theory dikenal juga dengan 

ilmu tradisional yang didasarkan pada empat proses, yaitu (1) mengembangkan 

pertanyaan – pertanyaan; (2) merumuskan hipotesis; (3) menguji hipotesis; dan 

(4) merumuskan teori (Littlejohn & Foss, 2005:23). Inilah pendekatan yang 

dikenal sebagi hypothetico-deductive method yang didasarkan pada asumsi 

bahwa kita dapat memahami dengan baik hal – hal yang kompleks dengan 

menganalisis bagian-bagian atau elemen-elemennya. Pendekatan ini kadang-

kadang disebut sebagai the variable-analytic tradition (Rahardjo, 2011:118). 

Proses penelitian dalam tradisi ini telah tertata dengan baik. Peneliti 

merumuskan hipotesis tentang hubungan antarvariable. Peneliti memulai 

proses generalisasi dari sejumlah observasi secara induktif. Sebuah hipotesis 

harus dapat diuji (tastable) dan dirumuskan dalam suatu cara yang berpotensi 

untuk ditolak (falsifiable). Maka setiap pengujian akan memproduksi hasil 

yang positif atau hasil yang samar-samar, dan akan menjadi tidak mungkin 

untuk menemukan apakah hipotesis salah. Pengujian hipotesis sesungguhnya 

merupakan proses mencari pengecualian – pengecualian (Rahardjo, 2011:118). 

Proses pemikiran metodologis ini adalah agar sampai pada seperangkat 

proposisi yang saling berhubungan secara logis yang menerangkan, 

mengintrepretasikan, menjelaskan, dan atau memprediksikan fenomena sosial, 

sehingga dapat diperkirakan kembali serta akhirnya mengarahkan pada 

pengembangan, penerimaan, penolakan, atau modofikasi sebuah teori 

(Rahardjo, 2011:119). 
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Proses konstruksi teori secara deduktif diawali dari pengembangan konsep 

– konsep sebagai bahan dasar dari teori, kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan analisis, pengujian, dan pemahaman konsep – konsep tersebut ke 

dalam sistem atau kategori – kategori. Kemudian pengembangan proposisi – 

proposisi, yaitu pertanyaan – pertanyaan umum tentang hubungan antara 

konsep – konsep (Rahardjo, 2011:119). 

Teori adalah seperangkat proposisi yang saling berhubungan secara logis 

yang disajikan dalam sebuah cara yang sistematis yang menjelaskan fenomena 

sosial. Teori adalah pernyataan – pernyataan yang dikonstruksikan secara logis 

yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan dalam sebuah kawasan 

partikular, terbuka untuk diuji, dirumuskan kembali, dimodifikasi, dan direvisi 

(Rahardjo, 2011:119). 

 

1.5.3. Minat Follower (Behavior Intentions) 

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan 

apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka melihat 

bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini kemudian 

mendatangkan kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minat pun berkurang. 

Sebaliknya, kesenangan merupakan minat yang sementara. Ia berbeda dari 

minat bukan dalam kualitas melainkan dalam ketetapan (persistence). Selama 

kesenangan itu ada, mungkin intensitas itu ada, mungkin intensitas dan 

motivasi yang menyertainya sama tinggi dengan minat. Namun ia segera 

berkurang karena kegiatan yang ditimbulkannya hanya memberi kepuasan 
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yang sementara. Minat lebih tetap (persistent) karena minat memuaskan 

kebutuhan yang penting dalam kehidupan seseorang (Hurlock, 1999).  

Keinginan berperilaku (behavioral intentions) adalah sebagai keinginan 

konsumen untuk berperilaku menurut cara tertentu dalam rangka memiliki, 

membuang, dan menggunakan produk atau jasa. Konsumen dapat membentuk 

keinginan untuk mencari informasi, memberitahukan orang lain tentang 

pengalamannya dengan sebuah produk, membeli produk atau jasa tertentu, atau 

membuang produk dengan cara tertentu. Pembentukan keinginan berperilaku 

cenderung terjadi pada keadaan dengan keterlibatan tinggi (Mowen dan Minor, 

2001: 322) 

Komponen Perilaku Sikap adalah kecenderungan seseoarang untuk 

merespon dengan cara tertentu terhadap suatu objek atau kegiatan. Brand 

interest yang diwakili oleh kecenderungan untuk mencari merek atau mencari 

informasi merek merupakan efek dari komponen perilaku. Komponen perilaku 

memberikan kecenderungan respon atau niat perilaku (Behavior intentions). 

Perilaku yang sebenarnya mencerminkan niat tersebut karena mereka diubah 

oleh situasi di mana perilaku akan terjadi (Hawkins, 2010:398-399). 

Menurut Hawkins (2010:392-397) mengidentifikasikan aspek kognitif, 

afektif, dan perilaku yang saling berhubungan sebagai berikut : 

a. Aspek Kognitif (Pengetahuan) 

Komponen kognitif, terdiri dari keyakinan konsumen tentang suatu objek. 

Bagi kebanyakan sikap objek, orang memiliki sejumlah keyakinan. Emosi 

atau perasaan tentang atribut tertentu atau objek secara keseluruhan. Aspek 
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kognisi menurut (Peter dan Olson, 2013: 37) adalah terdiri dari tanggapan 

mental atau pemikiran. 

b. Aspek Afektif (Penilaian) 

Komponen afektif, yaitu terdiri dari perasaan atau reaksi emosional untuk 

sebuah objek yang mewakili komponen afektif dari sebuah sikap. 

Keyakinan tentang atribut tertentu atau secara keseluruhan objek. Aspek 

afektif menurut (Peter dan Olson, 2013: 37) adalah mengacu pada 

tanggapan perasaan. 

c. Aspek Perilaku (Minat) 

Komponen perilaku, kecenderungan seseorang untuk merespon dengan 

cara tertentu terhadap suatu objek atau kegiatan. melibatkan perilaku niat 

pada atribut tertentu atau keseluruhan objek.  

Menurut (Sunyoto, 2012: 257-267) Faktor – faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen perlu diketahui faktor – faktor yang terdiri dari faktor 

eksternal dan faktor internal : 

a. Faktor eksternal : 

Faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen 

antara lain : 

1. Kebudayaan 

Sifat dari kebudayaan sangat luas dan menyangkut segala aspek 

kehidupan manusia. Dalam perilaku konsumen juga ditentukan oleh 

kebudayaan yang tercermin pada cara hidup, kebiasaan, dan tradisi 

dalam permintaan akan bermacam – macam barang dan jasa. 
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Kebudayaan khusus ini memainkan peranan penting dalam 

pembentukan sikap konsumen dan merupakan petunjuk penting 

mengenai nilai – nilai yang akan dianut oleh konsumen.  

Pengidentifikasi penting bagi strategi pemasaran, termasuk didalam 

segmentasi, pengembangan produk baru, promosi dan kegiatan – 

kegiatan distribusi. 

2. Kelas sosial 

Sebuah kelompok yang relatif homogen yang bertahan lama dalam 

sebuah masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan yang 

keanggotaannya mempunyai nilai minat dan perilaku yang sama 

(Kotler, 1993: 225 dalam Sunyoto, 2012: 258). Dengan memahami 

perilaku konsumen antar masing – masing kelas maka dapat 

menjadikan petunjuk dalam menyelenggarakan program pemasaran 

yang efektif. 

3. Keluarga 

Keluarga digunakan menggambarkan berbagai macam bentuk rumah 

tangga, yang terdiri dari keluarga inti dan keluarga besar. Dalam 

keluarga masing – masing anggota dapat berbuat hal yang berbeda 

dalam membeli sesuatu. Dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

keluarga mempengaruhi keputusan tersebut, dengan mengetahui peran 

dari masing – masing anggota keluarga. 

4. Kelompok referensi dan kelompok sosial 
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a) Kelompok referensi adalah kelompok yang menjadi ukuran 

seseorang untuk membentuk kepribadian perilakunya. Biasanya 

kelompok memiliki opinion leader yang dapat mempengaruhi 

anggota dalam membeli sesuatu. Orang biasanya dipengaruhi  oleh 

kelompok refernsi pada seseorang perilaku dan gaya dan konsep 

jati diri seseorang karena orang tersebut ingin menyesuaikan diri 

yang memengaruhi pilihan produk dan merek seseorang (Kotler, 

1993:228 dalam sunyoto, 2012:260). 

b) Kelompok social Semenjak manusia dilahirkan sudah mempunyai 

hasrat atau keinginan pokok, sehingga dapat mengetahui aam dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut, manusia 

menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Sehingga timbul 

kelompok – kelompok sosial dalam kehidupan manusia. 

Perkembangan dan perubahan suatu kelompok sosial dan 

memengaruhi individu – individu dalam suatu kelompok dalam 

berperilaku. 

b. Faktor internal : 

Faktor lingkungan internal yang mempengaruhi perilaku konsumen 

adalah: 

1. Motivasi 

Perilaku seseoarang dimulai dengan adanya suatu motif yang 

menggerakkan individu dalam mencapai tujuan. Secara definisi 
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motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginakn individu 

yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan. 

2. Persepsi 

Persepsi adalah proses di mana seseoarang memilih, 

mengorganisasikan dan mengartikan masukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini (Kotler, 

1993:240 dalam sunyoto, 2012:265). Persepsi dapat melibatkan 

penafsiran seseorang atau suatu kejadian berdasarkan pengalamn masa 

lalunya. 

3. Belajar 

Belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul 

dari pengalaman (Kotler, 1993:241 dalam sunyoto, 2012: 266). Proses 

belajar pada suatu pembelian terjadi apabila konsumen ingin 

menanggapi dan memperoleh suatu kepuasan, atau sebaliknya tidak 

terjadi apabila konsumen merasa dikecewakan oleh produk yang 

kurang baik. 

4. Kepribadian dan konsep diri 

a. Kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat menentukan 

tanggapan untuk bertingkah laku. 

b. Konsep diri mempengaruhi perilaku konsumen di pembelian. 

Konsep diri merupakan pendekatan yang dikenal luas untuk 

menggambarkan hubungan antara konsep diri dalam konsumen 

dengan image merek dan image penjual. Konsep diri merupakan 
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implikasi yang sangat luas dalam proses pembelian konsumen, 

maka dapat digunakan dalam menentukan segmentasi pasar, 

periklanan, personal selling, pengembangan produk dan distribusi. 

5. Kepercayaan dan sikap 

c. Kepercayaan adalah suatu pikiran deskriptif yang dianut seseorang 

mengenai sesuatu (Kolter, 1992:242 dalam sunyoto, 2012 :267). 

Kepercayaan ini merupakan citra produk dan merek. Orang 

bertindak atas kepercayaannya jika sebagian dari kepercayaan ini 

salah dan menghambat pembelian, maka produsen akan melakukan 

kampanye untuk membantah kepercayaan ini. 

d. Sikap adalah menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun 

tidak baik, perasaan – perasaan emosional dan kecenderungan 

berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa 

objek atau gagasan (Kotler, 1992:203 dalam sunyoto, 2012: 267). 

Sikap merupakan merek dalam suatu kerangka berpikir, menyukai 

atau tidak menyukai terhadap suatu objek yang sama. 

Krathwolh dkk dalam Purwanto (2004) mengemukakan bahwa minat 

termasuk dalam afektif (istilahnya Bloom). Sikap adalah merupakan reaksi atau 

respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu objek. Taksonomi 

Bloom dalam Notoatmodjo (2007) meliputi lima kategori : 

1. Penerimaan (receiving) yang terdiri dari sub-kesadaran kemauan untuk 

menerima perhatian yang terpilih. Merupakan masa dimana kita menerima 

rangsangan melalui panca indra. 



33 
 

 
 

2. Menanggapi (responding) yang terdiri dari sub-kategori persetujuan untuk 

menanggapi kemauan dan kepuasan. 

3. Penilaian (valuting) yang terdiri dari sub-kategori penerimaan, pemilihan 

dan komitmen terhadap nilai-nilai tertentu. 

4. Organisasi (organization) yaitu kemampuan dalam melakukan penyusunan 

langkah terhadap nilai baru yang diterima. 

5. Pencirian (characterization) kemamuan dalam memahami ciri dari nilai 

baru yang diterima. 

 

1.5.4. Tingkat kepercayaan mempengaruhi terpaan media sosial 

Kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh 

konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek atribut, 

dan manfaatnya. atribut dapat berupa produk, orang, perusahaan, dan segala 

sesuatu di mana seseorang memiliki kepercayaan dan sikap. Atribut adalah 

karakteristik atau fitur yang mungkin dimilki atau tidak dimiliki oleh objek 

(Mowen and Minor, 2001 :312). 

Kepercayaan adalah komponen kognitif dari faktor sosiopsikologis, 

keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugeti otoritas, 

pengalaman, atau intuisi (Hohler, et al, 1978:48 dalam Rakhmat, 2011:41). 

Kepercayaan memberikan perspektif pada manusia dalam memersepsi 

kenyataan, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan menentukan 

sikap terhadap objek sikap (Rakhmat, 2011 : 41). 
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Menurut Solomon E.Asch (1959: 565-567) kepercayaan dibentuk oleh 

pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan, pengetahuan berhubungan dengan 

jumlah informasi yang dimiliki seseorang. Banyak kepercayaan kita didasarkan 

pada pengetahuan yang tidak lengkap (Rakhmat, 2011:41). 

Menurut Ros-engreen et al (1985) model Uses and Gratification dengan 

asal usul dan psikologis gratifikasi media bahwa anggota audience tidak 

anonimous dan sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai anggota 

kelompok sosial yang terorganisir dan sebagai partisipan dalam sebuah kultur. 

Sesuai dengan anggapan ini, media berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan dan keperluan individu-individu, yang tumbuh didasarkan lokalitas 

dan relasi sosial individu – individu tersebut. Faktor – faktor psikologis juga 

berperan dalam memotivasi penggunaan media. Konsep – konsep psikologis 

seperti kepercayaan, nilai- nilai, dan persepsi mempunyai pengaruh dalam 

pencarian gratifikasi dan menjadi hubungan kausal dengan motivasi media. 

Follower memilih menggunakan twitter akun @wisatasemarang yang berperan 

untuk memotivasi follower untuk menggunakan media twitter agar 

memperoleh pengetahuan tentang wisata ke Semarang, dan percaya bahwa 

twitter akun @wisatasemarang sebagai motivasi media.  

 Konsep pendekatan nilai pengharapan yaitu konsep pengharapan audiens 

yang perhatian (concern) pada karakteristik media dan potensi gratifikasi yang 

ingin diperoleh merupakan asumsi pokok uses and gratification media 

mengenai audiens aktif. Jika anggota audiens memiliki diantara berbagai 

alternatif media dan non media sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka harus 



35 
 

 
 

memiliki persepsi tentang alternatif yang memungkinkan untuk memperoleh 

kebutuhan tersebut. Kepercayaan terhadap suatu media tertentu menjadi faktor 

signifikan dalam hal pengharapan terhadap media itu. Pemilihan media sosial 

twitter sebagai kebutuhan follower untuk mendapatkan informasi tentang 

wisata Semarang melalui @wisatasemarang. 

 

1.5.5. Pengaruh terpaan media sosial terhadap minat 

Terpaan adalah keadaan terkena pada khalayak oleh pesan – pesan yang 

disebarkan oleh media massa, keadaan terkena tweet @wisatasemarang yang 

dibaca oleh follower. Terpaan merupakan suatu keadaan dimana follower 

terkena pesan komunikasi yang terdapat di akun twitter @wisatasemarang. 

Terpaan dapat disimpulkan bahwa terpaan adalah suatu keadaan dimana 

khalayak atau pembaca terkena pesan komunikasi yang terdapat pada suatu 

media massa melalui alat inderanya seperti perasaan, pendengaran dan 

penglihatan. 

Terpaan ditentukan dari frekuensi (seberapa sering media sosial twitter dilihat 

dan dibaca), intensitas (seberapa jauh khalayak mengerti pesan media sosial 

twitter) dan durasi (seberapa lama khalayak memperhatikan media sosial twitter) 

suatu media dilihat atau dibaca. Sesering dan selama apapun seseorang melihat 

suatu media sosial, belum tentu ia melihat media sosial tersebut secara seksama 

(dari awal sampai akhir), bisa saja hanya sekilas atau sebagian (Wells, Burnet, & 

Moriarty, 2000:156). 

Media exposure atau terpaan media menurut Rosengren (1974), adalah 

penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai 
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media, jenis isi media, media yang dikonsumsi atau media secara keseluruhan 

(Rakhmat, 2011:66). selain itu, terpaan media dapat diukur melalui frekuensi, 

durasi dan atensi dari individu. Terpaan yang dimaksud pada media sosial yaitu 

audience dianggap aktif saat follower memilih akun media sosial dan dengan 

sengaja mendapat terpaan dari akun tersebut. Follower dengan sengaja mencari 

terpaan konten atau isi media sosial tersebut. 

Setiap media memiliki efek atau dampak yang berbeda-beda. Menurut 

Amri Jhi dalam bukunya komunikasi massa dan pembangunan pedesaan di 

negara-negara dunia ketiga, ada tiga jenis dimensi efek komunikasi massa yaitu 

kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, 

dan tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan 

dan sikap, sedangkan konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk 

melakukan sesuatu menurut cara tertentu. 

Fungsi utama dari informasi adalah penyampaian pesan (informasi) atau 

menyebarkan informasi kepada orang lain, artinya diharapkan dari penyebaran 

informasi, para penerima informasi akan mengetahui sesuatu yang ingin 

diketahui. 

Media komunikasi pada era digital salah satunya yaitu micro-blogging 

bentuk ruang yang sangat terbatas untuk teks (140-200 karakter) (Phillips, 

2009:7). Alat komunikasi micro blogging adalah twitter, yang pertama kali 

diluncurkan pada bulan Juli 2006. Percakapan Online dan penemuan, 

penciptaan dan berbagi konten adalah dasar dari web 2.0, social meda dan New 

PR (Solis, 2009:37). 
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Terpaan informasi media sosial dengan minat followers merupakan 

komunikasi yang dimediasi oleh teknologi digital (Computer Mediated 

Communications). Seperti contoh percakapan telepon dapat dikatakan 

dimediasi komputer jika setiap perilaku diubah menjadi kode digital, 

ditransmisikan, kemudian diterjemahkan untuk pendengar (Littlejohn, 

2009:161). Begitu juga twitter dengan jumlah karakter yang di posting 

sehingga disebut tweet yang dapat dibaca oleh followers melalui media sosial. 

CMC mempunyai arti paling umum dari hal yang berkaitan dengan 

penggunaan langsung dari komputer pribadi untuk komunikasi. CMC sering 

digunakan bergantian dengan internet online komunikasi (Littlejohn, 

2009:162). CMC dialami sebagai perpanjangan hubungan interpersonal atau 

institusional online, lawan bicara umumnya disebut sebagai pengguna. Ketika 

lawan bicara tidak memiliki hubungan off-line dan identitas hanya ada online, 

mereka disebut sebagai avatar. 

Dalam komunikasi haruslah ada tatap muka antar lawan bicara, dalam 

CMC untuk bisa disebut CMC tatap muka digantikan menjadi analog sebagai 

menggantikan face to face dalam komunikasi. 

Menurut Baym mengidentifikasi lima sumber yang berbeda berdampak 

pada CMC: (1) konteks eksternal, di mana penggunaan CMC diatur (bahasa, 

kota), (2) struktur temporal kelompok (sinkronistis atau asynchronistic); (3) 

infrastruktur sistem komputer (kecepatan, jumlah komputer, kapasitas 

anonimitas, user-keramahan), (4) tujuan yang CMC digunakan (bunga 
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berorientasi, penggunaan dan gratifikasi), dan (5) karakteristik kelompok dan 

anggotanya (ukuran kelompok, tingkat pendidikan peserta). 

CMC merupakan salah satu media diantara banyak orang yang sama 

berinteraksi. Twitter adalah salah satu media CMC yang dapat 

mempertemukan dengan banyak orang dalam dunia Online untuk saling 

berinteraksi. 

Terpaan informasi terhadap minat dapat dilihat dengan pendekatan uses 

and gratification yaitu studi media yang berfokus pada penggunaan media oleh 

orang – orang dan kepuasan yang mereka cari dari penggunaan tersebut 

(Baran,2010:289), dengan menggunakan pengaruh yang dimiliki akun twitter 

@wisatasemarang kepada followers tentang wisata Semarang. Uses and 

gratification mempelajari berbagai jenis media baru, terutama pesan elektronik. 

Layanan komunikasi nirkabel atau berbasis komputer digunakan untuk 

menambah atau menggantukan media yang lama. Twitter media baru yang 

digunakan dalam berkomunikasi saat ini menggantikan media lama dalam 

berkomunikasi. 

Menurut Jay G. Blumler (1979) mengindentifikasikan beberapa pengertian 

untuk uses and gratification : (1) kegunaan adalah media memiliki kegunaan 

untuk orang – orang dan mereka dapat menggunakan media untuk kegunaan – 

kegunaan tersebut; (2) ketersengajaan adalah konsumsi konten media dapat 

ditujukan langsung dengan motivasi yang sebelumnya sudah dimiki seseorang; 

(3) selektivitas adalah penggunaan media oleh seseorang mencerminkan 

ketertarikan dan kesukaan mereka; (4) kebal terhadap pengaruh adalah 
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khalayak sering kali keras kepala, tidak ingin dikontrol oleh siapapun atau 

apapun, bahkan media massa. khalayak secara aktif menghindari berbagai jenis 

pengaruh media (Baran, 2009:297). 

Uses and gratification memusatkan perhatian pada pengguaan (uses) isi 

media untuk mendapatkan pemenuhan (gratification) atas kebutuhan 

seseorang. Sebagaian perilaku follower akan dijelaskan melalui berbagai 

kebutuhan (needs) dan kepentingan (interests) individu followers (Rohim, 

2009). 

Menurut Karl Erik Rosengren memodifikasi 7 elemen menjadi 11 elemen 

sebagai berikut : (1) kebutuhan mendasar tertentu, dalam interaksinya dengan 

(2) berbagai kombinasi antara intra dan ektra individu, dan juga dengan (3) 

struktur masyarakat, termasuk struktur media, menghasilkan (4) berbagai 

percampuran personal individu, dan (5) persepsi mengenai solusi bagi 

persoalan tersebut, yang menghasilkan (6) berbagai motif untuk mencari 

pemenuhan atau penyelesaian persoalan, yang menghasilkan (7) perbedaan 

pola konsumsi media dan (8) perbedaan pola perilaku lainnya, yang 

menyebabkan (9) perbedaan pola konsumsi, yang dapat dipengaruhi (10) 

kombinasi karakteristik intra dan ektra individu, sekaligus akan mempengaruhi 

pula (11) struktur media dan berbagai struktur politik, kultural, dan ekonomi 

dalam masyakarat (Effendy, 2000:291 dalam Bungin, 2013 :291) 

Teori uses and gratification dianggap sebagai khalayak yang aktif dalam 

memanfaatkan isi media. artinya followers menggunakan media twitter karena 

mereka memiliki harapan dan meyakini jika media sosial twitter tersebut 
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memiliki fungsi – fungsi yang mampu memenuhi kebutuhan mereka tentang 

informasi wisata Kota Semarang. 

Menurut Elihu Katz, Jay Blumler, dan Michael Gurevitch (1974) (Baran, 

2009:298-299), mendikripsikan lima elemen, atau asumsi dasar dari model 

uses and gratification : 

1) Khalayak adalah pihak yang aktif dan penggunaan media yang mereka 

lakukan berorientasi tujuan. Follower memiliki tingkat aktivitas yang 

berbeda dalam mengkonsumsi media sosial dengan mem-follow akun 

@wisatasemarang. 

2) Inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan akan kepuasan terhadap 

pilihan media tertentu bergantung pada anggota khalayak. Akun 

@wisatasemarang dapat memaksa follower untuk berwisata ke 

Semarang. 

3) Media berkompetisi dengan sumber kebutuhan kepuasan yang lain. 

Follower sudah merasa kebutuhan atas informasi untuk berwisata ke 

Kota Semarang sudah terpenuhi oleh @wisatasemarang, sehingga tidak 

memilih akun lain sebagai referensi wisata di Kota Semarang. 

4) Orang – orang sadar betul dengan penggunaan media, minat, dan motif 

sehingga memungkinkan peneliti menyediakan gambaran lebih akurat 

terhadap penggunaan tersebut. Jika seluruh kebutuhan follower akan 

informasi dan hiburan dipuaskan oleh tweet dari @wisatasemarang, 

maka follower tidak ingin mencari akun twitter lainnya. Dengan adanya 

beberapa akun media sosial di Semarang, follower dapat menimbang 
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kelebihan dan kekurangan setiap akun, ketika follower sudah 

menetapkan pilihan untuk mem-follow @wisatasemarang untuk sumber 

referensi berwisata ke Semarang itu membuat follower sebagai pilihan 

aktif. Pilihan tersebut sebagai cermin dari minat follower untuk 

berwisata ke Semarang. 

5) Keputusan pada nilai mengenai bagaimana khalayak menghubungkan 

kebutuhannya dengan media atau isi tertentu seharusnya media. 

follower menginginkan informasi pariwisata di media sosial tentang 

event – event dan membantu untuk memutuskan bahwa wisata 

Semarang layak untuk dikunjungi, maka hal tersebut sebagai keputusan 

follower. 

 

1.5.6. Pengaruh kelompok referensi terhadap minat  

Philip Kotler (2001:197) menyebutkan setidaknya ada 4 faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen yaitu : faktor budaya , sosial, kepribadian, 

dan kejiwaan. Masing-masing dari faktor-faktor tersebut memiliki subfaktor 

yang menjadi elemen pembentuknya antara lain adalah Faktor budaya (budaya, 

sub budaya, kelas sosial), Faktor sosial (kelompok acuan, keluarga, peran dan 

status), Faktor kepribadian (usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian), Faktor kejiwaan (motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan). 

Kelompok merupakan bagian dari kegiatan keseharian orang. Sejak lahir 

orang sudah mulai bergabung dengan kelompok primer yang paling dekat, 

yaitu keluarga. Kemudian seiring dengan perkembangan usia dan kemampuan 
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intelektual kita masuk dan terlibat dalam kelompok – kelompok sekunder 

seperti sekolah, lembaga agama, tempat pekerjaan dan kelompok sekuder 

lainnya yang sesuai dengan minat dan ketertarikan kita. Kelompok merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan kita, karena melalui 

kelompok, memungkinkan kita dapat berbagi informasi, pengalaman, dan 

pengetahuan kita dengan anggota kelompok lainnya. (Bungin, 2013: 261). 

Keberadaan kelompok referensi dapat menyebabkan seseorang mengikuti 

pendapat kelompok referensi tersebut. Kelompok referensi mempengaruhi 

pengetahuan seseorang atau individu dengan pendapat kelompok referensi 

mengenai suatu produk (Abikusno, 2013:32). 

Menurut Peter dan Olson (2013:334-336) Sebuah kelompok terdiri dari 

dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu 

tujuan penting kelompok termasuk keluarga, teman dekat, rekan kerja, 

kelompok sosial formal, kelompok hobi dan tetangga. Sebuah kelompok 

referensi melibatkan satu atau lebih orang yang seseorang menggunakan 

sebagai dasar untuk perbandingan atau titik acuan dalam membentuk respon 

afektif, kognitif dan melalukan perilaku.  

Definisi kelompok rujukan (kelompok referensi) menurut Peter dan Olson 

(2000:105) adalah kelompok yang mengirimkan informasi yang berguna 

kepada konsumen mengenai diri mereka sendiri, orang lain, atau aspek 

lingkungan fisik sperti produk, jasa, dan toko. Informasi ini dapat disajikan 

secara verbal maupun demonstrasi secara langsung. Kelompok referensi dapat 
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mempengaruhi tanggapan kognisi, afeksi, dan behavior konsumen untuk minat 

dan konsumsi mereka. 

Kelompok acuan dapat dari berbagai ukuran (dari satu orang ke ratusan 

orang) dan mungkin tangible (orang yang sebenarnya) atau tidak berwujud dan 

simbolik (eksekutif bisnis yang sukses atau pahlawan olahraga). Kelompok 

referensi rakyat (orang-orang rujukan tunggal) seperti kelas yang sama atau 

sosial, subkultur, dan budaya. 

Tipe reference group yaitu (1) formal/imformal adalah kelompok acuan 

formal memiliki struktur jelas ditentukan sedangkan kelompok informal tidak, 

(2) primer/sekunder adalah kelompok referensi utama melibatkan langsung, 

tatap muka-interaksi, sedangkan kelompok sekunder tidak. (3) keanggotaan 

adalah orang – orang menjadi anggota formal referensi keanggotaan kelompok, 

(4) aspiratif adalah orang bercita – cita untuk bergabung atau meniru referensi 

aspirasional kelompok, dan (5) Dissociative adalah orang-orang berusaha 

untuk menghindari atau menolak referensi disosiatif kelompok. 

Jenis kelompok yaitu kelompok acuan, kelompok primer serta sekunder, 

serta kelompok formal dan informal. Kelompok acuan (reference group) 

adalah istilah luas yang meliputi sejumah jenis kelompok yang lebih spresifik. 

Jenis kelompok acuan digunakan oleh para anggota sebagai titik acuan untuk 

mengevaluasi kebenaran tindakan mereka, kepercayaan, dan sikap. Kelompok 

acuan yang penting adalah kelompok aspirasi. Kelompok aspirasi (aspiration 

group) adalah sekumpulan orang – orang dengan siapa seseorang diidentifikasi. 

Pengaruh kelompok aspirasi terhadap follower ketika diakhir tahun atau ketika 
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ada event yang di informasikan oleh @wisatasemarang mereka tiba – tiba 

berubah untuk melakukan wisata ke Kota Semarang (Mowen and Minor, 

2011:172). 

Menurut Muzafer Sherif dalam Teori Penilaian Sosial (Social Judgment 

Theory) yaitu bagaimana individu menerima pesan dari teman dan bagaimana 

penilaian akan berpengaruh pada sistem keyakinan individu sendiri. Sebuah 

penilaian mengenai pernyataan yang kita dengar. Kelompok referensi 

merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tatap muka atau 

tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Teori penilaian sosial 

membantu pemahaman tentang komunikasi adalah perubahan sikap. Teori 

penilaian sosial merupakan semua pesan yang jatuh di antara rentang 

penerimaan memudahkan adanya perubahan sikap (Littlejohn, 2009: 105-108). 

Penilaian pesan akan berkurang dalam perubahan sikap ketika, rentang 

penolakan terjadi. Namun sebuah pesan dalam ruang netral, semakin besar pula 

perubahan perilaku yang diharapkan. Teori penilaian sosial (social judgment 

theory) melihat pada perbedaan – perbedaan mengenai bagaimana kita 

membuat penilaian. Menurut Sherif bahwa perubahan sikap yang terjadi pada 

setiap individu yang paling luas dan kuat adalah yang melibatkan perubahan 

dari kelompok acuan dengan nilai-nilai yang berbeda. Proses 

mempertimbangkan pesan atau objek sosial tersebut berpatokan pada 

kelompok rujukan yang dimiliki seseorang. Kelompok rujukan ini sebagai 

jangkar untuk menentukan bagaimana seseorang memposisikan suatu pesan 

persuasif yang diterimanta. Kelompok acuan atau referensi menurut Sherif 
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yaitu kelompok yang anggotanya menggunakan indentitas mereka untuk 

mendefinisikan (Griffin, 2012 :200). 

model uses and effects, menunjukkan bahwa bermacam-macam gratifikasi 

audiens berhubungan dengan spectrum luas efek media yang meliputi 

pengetahuan, dependensi, sikap, persepsi mengenai realitas social, agenda 

setting, diskusi, dan berbagai efek politik. Blumer mengkritisi studi uses and 

effects sebagai kekurangan perspektif. Dalam usaha untuk menstimulasi suatu 

pendekatan yang lebih teoritis, Blumer menawarkan tiga hipotesis sebagai 

berikut: 

a. Motivasi kognitif akan memfasilitasi penemuan informasi. 

b. Motivasi pelepasan dan pelarian akan menghadiahi penemuan audiens 

terhadap persepsi mengenai situasi sosial. 

c. Motivasi identitas personal akan mendorong penguatan efek. 

Menurut Rosengreen secara menyeluruh menunjukan  bahwa kebutuhan – 

kebutuhan dasar manusia dalam tingkatan yang rendah maupun kebutuhan 

dalam tingkatan yang tinggi akan berinteraksi dengan berbagai karakteristik 

ekstra-individual serta struktur masyarakat sekitarnya, termasuk rendah 

maupun yang tinggi akan berinteraksi dengan berbagai karakteristik intra-

individual dan ekstra-individual serta struktur masyarakat sekitar, termasuk 

struktur media – massa. Karakteristik ekstra-induvidual yaitu faktor dari luar 

setiap individu merupakan faktor budaya dan faktor sosial yaitu kelompok 

referensi sehingga karakteristik ekstra-individual dalam uses and gratification 

mempengaruhui individu dalam menggunakan media. Selain intra –individual 
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yang mempengaruhi dalam memilih media sebagai sumber informasi. Twitter 

sebagai kebutuhan dalam memperoleh informasi dipengaruhi oleh karakteristik 

ekstra-individual yaitu faktor luar dari follower seperti faktor sosial seperti 

kelompok referensi follower. 

 

1.5.7. Pengaruh Pengetahuan terhadap minat  

Komunikasi mempunyai beberapa pengaruh atau efek menambah pengetahuan, 

merubah sikap dan menggerakkan perilaku kita, diantarannya adalah : (1) efek 

kognitif yaitu akibat timbul pada diri komunikan yang bersifat informatif bagi 

dirinya; (2) efek afektif yaitu menyangkut sikap, persetujan dan rasa suka; dan 

(3) efek behavioral yaitu lanjutan dari efek afektif yang menimbulkan perilaku, 

tindakan, dan kegiatan. 

Pengetahuan sangat berpengaruh kuat dalam hubungan terpaan informasi 

terhadap minat followers. Proses untuk menuju minat followers tentang wisata 

Semarang adalah pengetahuan yang lebih tentang wisata Semarang. Sehingga 

faktor pengetahuan berperan penting untuk memoderatori hubungan terpaan 

informasi media sosial terhadap minat followers. 

Menurut Peter dan Olson (2013:68-76) Konsumen memiliki tingkat 

pengetahuan produk berbeda yang digunakan konsumen untuk menafsirkan 

informasi baru dan membuat keputusan pembelian. Konsumen memiliki tiga 

jenis pengetahuan produk : 
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1. pengetahuan tentang ciri atau karakter produk, yaitu setiap produk 

mempunyai atribut atau ciri tersendiri, untuk menarik konsumen dengan 

cara memberikan atribut yang menarik dan baru pada sebuah produk. 

2. Pengetahuan konsekuensi atau manfaat positif menggunakan produk, yaitu 

konsekuensi positif dan negatif atas penggunaan produk sebagai 

keuntungan dan resiko potensial. Keuntungan (benefits) merupakan 

konsekuansi yang diharapkan konsumen ketika membeli dan 

menggunakan produk atau merek. 

3. Pengetahuan sebagai nilai yang akan dipuaskan atau dicapai oleh produk, 

yaitu nilai merupakan tujuan hidup yang bersifat pokok dalam konsep diri 

seseorang pengetahuan mereka mengenai diri sendiri. Seseorang akan 

tertarik menggunakan produk tertentu apabila pemasar menawarkan nilai 

tersendiri yang dapat menarik perhatian konsumen. Seperti halnya akun 

twitter @wisatasemarang menawarkan nilai apabila kita mengikuti akun 

twitter @wisatasemarang maka kita akan tahu tentang wisata semarang. 

Enam bentuk kedalaman pengetahuan yang diperoleh seseorang yaitu 

sebagai berikut : 

a. Tahu (know) : merupakan mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya, termasuk ke dalam tingkatan ini adalah mengingat kembali 

(recall). 

b. Memahami (Comprehension) : merupakan suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar objek yang diketahui. 
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c. Aplikasi (application) : kemampuan dalam menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya. 

d. Analisis (analysis) : kemampuan dalam menjabarkan materi suatu objek 

dalam komponen – komponen, dan masuk ke dalam struktur organisasi 

tersebut. 

e. Sintesis (synthesis) : kemapuan dalam meletakkan atau menghubungkan 

bagian – bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

f. Evaluasi (evaluation) : kemampuan dalam melakukan penilaian 

terhadap suatu materi atau objek 

Pendekatan penggabungan informasi (information – integration) bagi 

pelaku komunikasi berpusat pada cara kita mengakumulasi dan mengatur 

informasi tentang semua orang, objek, situasi, dan gagasan yang membentuk 

sikap atau kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang positif atau negatif 

terhadap beberapa objek (Littlejohn,2009:111). 

Penggabungan informasi adalah salah satu model paling populer yang 

menawarkan untuk menjelaskan pembentukan informasi dan perubahan sikap 

(LittleJohn, 2009:111). Model ini bermula dengan konsep kognisi yang 

menggambarkan sebagai sebuah kekuatan sistem interaksi. Informasi adalah 

salah satu dari kekuatan tersebut dan berpotensi untuk mempengaruhi sebuah 

sistem kepercayaan atau sikap individu. Sebuah sikap dianggap sebagai sebuah 

akumulasi dari informasi tentang sebuah objek, seseorang, situasi, atau 

pengalaman. 
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Perubahan sikap terjadi karena informasi baru yang muncul dalam 

keyakinan, menyebabkan adanya perubahan dalam sikap atau karena informasi 

yang baru mengubah bobot atau valence pada sebentuk informasi. Valence 

mempengaruhi bagaimana informasi mempengaruhi sistem keyakinan 

khalayak dan bobot mempengaruhi seberapa banyak pengaruh itu berfungsi. 

Apabila hanya memberikan informasi yang biasanya tidak terlalu berpengaruh 

karena sikap yang terdiri dari keyakinan yang dapat memfilter informasi yang 

baru. Meskipun informasi yang sedikit dengan bobot yang berbeda, dapat 

memulai perubahan terhadap seluruh skema dari perubahan sikap khalayak. Ide 

dasar dibalik teori penggabungan informasi bergantung pada keseimbangan 

keyakinan, valence, dan kredebilitas. 

Berpijak dari penelitian terdahulu dan teori – teori perilaku konsumen 

terkait dengan permasalahan tentang pengaruh terpaan media sosial 

@wisatasemarang dan kelompok referensi terhadap minat follower untuk 

beriwsata ke Kota Semarang, maka dapat dijelaskan bahwa : 

a. Ada pengaruh terpaan media sosial akun twitter @wisatasemarang 

terhadap minat follower untuk berwisata ke Kota Semarang. 

b. Ada pengaruh kelompok referensi follower terhadap minat follower 

untuk beriwisata ke Kota Semarang. 

c. Tingkat kepercayaan follower menggunakan akun twitter 

@wisatasemarang merupakan variable anteseden pengaruh terpaan 

media sosial @wisatasemarang. 
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d. Pengetahuan follower akun twitter @wisatasemarang untuk beriwisata 

ke Kota Semarang merupakan variable moderator dari pengaruh terpaan 

media sosial @wisatasemarang dan kelompok referensi terhadap minat 

follower untuk berwisata ke Kota Semarang. 

Uraian tersebut selanjutnya dapat dijelaskan secara skematis sebagai 

berikut : 

Gambar 1.8. Skema Hipotesis 
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menggunakan akun twitter 

@wisatasemarang 
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di Semarang. 

 

Variable moderator (Moderator Variable) pengetahuan follower akun 

twitter @wisatasemarang untuk 

berwisata ke Semarang 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konsep hubungan antara pengaruh terpaan media sosial 

akun twitter @wisatasemarang dan kelompok referensi follower terhadap minat 

follower untuk beriwisata ke Kota Semarang, maka dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

a. H1 : terpaan media sosial akun @wisatasemarang (X1) berpengaruh positif 

terhadap minat follower akun @wisatasemarang untuk berwisata ke Kota 

Semarang (Y) dipengaruhi tingkat kepercayaan terhadap akun 

@wisatasemarang (A). 

b. H2 : Pengaruh Terpaan media sosial dalam tweet dari akun twitter 

@wisatasemarang (X1) berpengaruh positif terhadap minat follower pada 

akun twitter @wisatasemarang untuk berwisata ke Semarang (Y): Semakin 

tinggi terpaan media sosial dalam tweet dari akun twitter 

@wisatasemarang maka semakin tinggi minat follower pada akun twitter 

@wisatasemarang untuk berwisata ke Semarang. 

c. H3 : Pengaruh kelompok referensi follower akun twitter @wisatasemarang 

(X2) berpengaruh positif terhadap minat follower pada akun twitter 

@wisatasemarang untuk berwisata ke Semarang (Y) : Semakin tinggi 

kelompok referensi follower akun twitter @wisatasemarang maka semakin 
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tinggi minat follower pada akun twitter @wisatasemarang untuk berwisata 

ke Semarang. 

d. H4 : terpaan media sosial @wisatasemarang (X1) berpengaruh positif 

terhadap pengetahuan follower akun twitter @wisatasemarang (M) : 

semakin tinggi terpaan media sosial @wisatasemarang maka semakin 

tinggi tingkat pengetahuan follower akun @wisatasemarang. 

e. H5 : kelompok referensi follower @wisatasemarang (X2) berpengaruh 

positif terhadap pengetahuan follower akun twitter @wisatasemarang (M) 

: semakin tinggi kelompok referensi follower @wisatasemarang maka 

semakin tinggi tingkat pengetahuan follower akun @wisatasemarang. 

f. H6 : pengetahuan (M) berpengaruh positif memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara terpaan media sosial (X1) terhadap minat follower (Y).  

g. H7 : pengetahuan (M) berpengaruh positif memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara kelompok referensi follower (X2) terhadap minat 

follower (Y). 

1.7 Definisi Konseptual 

Pengertian dan karakteristik variable – variable yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tingkat Kepercayaan terhadap akun twitter @wisatasemarang (A) 

Menurut Solomon E.Asch (1959: 565-567) kepercayaan dibentuk 

oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan, pengetahuan berhubungan 

dengan jumlah informasi yang dimiliki seseorang. Banyak kepercayaan 

kita didasarkan pada pengetahuan yang tidak lengkap (Rakhmat,2011:41). 
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Maka tingkat kepercayaan terhadap akun @wisatasemarang didefinisikan 

sebagai follower memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan 

jumlah informasi yang dimiliki oleh individu. 

b. Terpaan media sosial akun twitter @wisatasemarang (X1) 

Terpaan adalah suatu keadaan dimana khalayak atau pembaca terkena 

pesan komunikasi yang terdapat pada suatu media massa melalui alat 

inderanya seperti perasaan, pendengaran dan penglihatan.  

Media exposure atau terpaan media menurut Rosengren (1974), 

adalah penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam 

berbagai media, jenis isi media, media yang dikonsumsi atau media secara 

keseluruhan (Rakhmat,2004:66).  

Media Sosial didefinisikan sebagai alat atau layanan yang 

menggunakan internet untuk memfasilitasi percakapan (Solis,2011:21). 

Micro-blogging adalah bentuk blog dengan ruang yang sangat terbatas 

untuk teks (140-200 karakter). (Phillips,2009:7). Maka terpaan 

@wisatasemarang didefinisikan sebagai follower terkena pesan 

komunikasi dari alat bantu twitter untuk memperoleh informasi dan 

pengetahuan. 

c. Pengaruh Kelompok Referensi Follower (X2) 

Keberadaan kelompok referensi dapat menyebabkan seseorang 

mengikuti pendapat kelompok referensi tersebut. Kelompok referensi 

mempengaruhi pengetahuan seseorang atau individu dengan pendapat 

kelompok referensi mengenai suatu produk (Abikusno, 2013:32). Maka 
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kelompok referensi didefinisikan sebagai titik acuan untuk mengevaluasi 

tindakan masing – masing individu yang mempengaruhi pengetahuan 

untuk berwisata ke Kota Semarang. 

d. Pengetahuan follower akun twitter @wisatasemarang tentang wisata di 

Semarang (M) 

Menurut Bloom, Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini 

terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu 

Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Maka pengetahuan didefinisikan 

sebagai posisi terpaan @wisatasemarang memberikan pengetahuan follower 

@wisatasemarang mengenai wisata di Semarang. 

e. Minat follower @wisatasemarang untuk berwisata ke Semarang (Y) 

Keinginan berperilaku (behavioral intentions) adalah sebagai 

keinginan konsumen untuk berperilaku menurut cara tertentu dalam rangka 

memiliki, membuang, dan menggunakan produk atau jasa. Konsumen 

dapat membentuk keinginan untuk mencari informasi, memberitahukan 

orang lain tentang pengalamannya dengan sebuah produk, membeli produk 

atau jasa tertentu, atau membuang produk dengan cara tertentu. 

Pembentukan keinginan berperilaku cenderung terjadi pada keadaan 

dengan keterlibatan tinggi (Mowen dan Minor, 2001: 322), Maka minat 

follower didefinisikan untuk pilihan berwisata ke Kota Semarang. 
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1.8 Definisi Operasional 

Definisi konseptual dikembangkan menjadi definisi operasional yang 

merupakan penjabaran dan pengukuran variable : 

a. Tingkat Kepercayaan terhadap akun twitter @wisatasemarang (A) 

1. Keyakinan follower @wisatasemarang 

2. Pemenuhan harapan atau kebutuhan follower @wisatasemarang 

3. Manfaat tweet akun @wisatasemarang 

4. Kualitas tweet akun @wisatasemarang 

b. Terpaan media sosial akun twitter @wisatasemarang (X1) 

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan terpaan media sosial 

untuk followers : 

1. Frekuensi penggunaan media sosial twitter @wisatasemarang 

2. Durasi penggunaan media sosial twitter @wisatasemarang 

3. Atensi penggunaan media sosial twitter @wisatasemarang 

4. Tingkat pemahaman follower terhadap konten tweet @wisatasemarang 

c. Pengaruh Kelompok Referensi Follower (X2) 

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan kelompok referensi : 

1. Pengetahuan Kelompok referensi mengenai wisata di Kota Semarang. 

2. Kredibilitas dari kelompok referensi tentang wisata di Kota Semarang. 

3. Pengalaman dari kelompok Referensi tentang wisata di Kota Semarang. 

4. Keaktifan kelompok referensi tentang wisata di Kota Semarang. 

5. Daya tarik kelompok referensi tentang wisata di Kota Semarang. 

d. Pengetahuan follower @wisatasemarang tentang wisata di Semarang (M) 
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Indikator yang digunakan untuk menggambarkan Pengetahuan : 

1. Tahu (know) tentang wisata di Kota Semarang 

2. Memahami (Comprehension) dengan menjelaskan tentang wisata di 

Kota Semarang 

3. Evaluasi (evaluation) dengan menilai wisata di Kota Semarang. 

e. Minat follower @wisatasemarang untuk berwisata ke Kota Semarang (Y) 

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan minat untuk followers : 

1. Tertarik untuk berwisata ke Kota Semarang. 

2. Mencari informasi tentang wisata di Kota Semarang. 

3. Membandingkan wisata di Kota Semarang dengan kota lain. 

4. Menilai kelebihan dan kekurangan wisata di Kota Semarang. 

5. Menentukan untuk memilih berwisata ke Kota Semarang. 

6. Memutuskan untuk berwisata ke Kota Semarang 

 

1.9 Metoda Penelitian 

1.9.1. Tipe penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif, yang menjelaskan hubungan 

sebab akibat di antara beberapa variable yaitu hubungan sebab akibat variable 

terpaan informasi akun twitter @wisatasemarang dan kelompok referensi 

follower dengan minat follower untuk berwisata ke Kota Semarang dengan 

variable pengetahuan sebagai moderator antar hubungan variable independent 

dan variable dependent, variable tingkat kepercayaan sebagai anteseden antar 

variable independent. 
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1.9.2. Populasi dan sampel 

1.9.2.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan follower akun twitter 

@wisatasemarang terhitung sampai 21 Agustus 2013 yaitu sejumlah 24.723  

followers. Dalam penelitian ini dikarenakan populasi yang sangat besar 

sehingga dilakukan populasi sasaran dengan kriteria followers yang aktif 

merespon tweet akun twitter @wisatasemarang pada bulan November 2013, 

Desember 2013, dan Januari 2014 dengan alasan pada tiga bulan tersebut ada 

beberapa event besar yaitu event Festival Film Indonesia 2013, Pandanaran Art 

Festival 2013, Rembug Online Bareng Jateng 2013, Pasar Imlek Semawis 

2014, dan Festival Durian 2014. Populasi Sasaran menjadi 523 followers. 

1.9.2.2.  Sampel 

Jumlah sample dalam penelitian ini adalah 99,9 dibulatkan menjadi 100 akun 

dengan perhitungan ukuran sample sebagai berikut : 

  
 

     
 

      

               
      

Populasi Sasaran : 

  
 

     
 

   

            
      

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat ditolerir dengan batasan 1%, 2%, 3%, 4%, 5% atau 10% 
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(Umar, 2002: 134). Penelitian ini menggunakan 10% karena jumlah 

populasi sangat besar. 

1.9.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan Sampling 

Random Sederhana (Random Sampling) adalah teknik yang paling mudah 

dilakukan karena disetiap populasi mempunyai peluang yang sama untuk 

dipilih menjadi sample. Dalam teknik sampling random sederhana ini tersedia 

kerangka sampling atau daftar sampling.( Kriyantono, 2008 : 154). 

 

1.9.4. Jenis dan Sumber Data 

1.9.4.1. Jenis Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif (numerik). Data kuantitatif 

bersifat objektif dan bisa ditafsirkan sama oleh semua orang.  

1.9.4.2.  Sumber Data 

a. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan pada sample 

penelitian. 

b. Data Sekunder ini diperoleh peneliti melalui buku, jurnal, skripsi dan artikel 

dari internet yang terkait dengan penelitian ini. 

 

1.9.5. Skala Pengukuran 

Berdasarkan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert mengukur sikap 

atau opini atau persepsi responden berdasarkan tingkat persetujuan atau ketidak 
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setujuan. Data yang dihasilkan dari instrument penelitian ini yang berskala 

Likert merupakan data ordinal. Data ordinal merupakan data yang 

menunjukkan urutan tertentu dan penentuan urutan tersebut tidak 

memperhitungkan jarak antara tingkatan (Kriyantono, 2008: 40).  

Tabel 1.4. Skala Pengukuran 

Variabel Dimensi Indikator Skala data 

Tingkat 

Kepercayaan 

menggunakan 

twitter (A) 

Tingkat Kepercayaan 

follower akun twitter 

@wisatasemarang sebagai 

sumber informasi 

- Keyakinan follower 

- Pemenuhan harapan follower 

- Manfaat tweet 

@wisatasemarang 

- Kualitas tweet 

@wisatasemarang 

- Ordinal 

- Ordinal 

- Ordinal 

- Ordinal 

Terpaan 

media sosial 

(X1) 

Follower dengan sengaja 

mencari terpaan konten 

atau isi pesan dari  

@wisatasemarang untuk 

memperoleh informasi dan 

pengetahuan. 

- Frekuensi penggunaan media 

- Durasi penggunaan media 

- Atensi penggunaan media 

- Tingkat pemahaman follower 

terhadap konten media 

 

- ordinal  

- ordinal 

- ordinal 

- ordinal 

Kelompok 

Referensi 

(X2) 

Pengaruh Kelompok 

follower untuk berwisata 

ke Kota Semarang 

- Pengetahuan 

- Kredibilitas 

- Pengalaman 

- Keaktifan 

- Daya tarik 

- Ordinal 

- Ordinal 

- Ordinal 

- Ordinal 

- Ordinal 

pengetahuan 

(M) 

Pengetahuan follower  

@wisatasemarang 

mengenai pemahaman 

follower tentang wisata 

Semarang. 

- Mengetahui 

- Memahami 

- Evaluasi 

- ordinal  

- ordinal 

- ordinal 

Minat 

followers (Y) 

Minat follower 

@wisatasemarang untuk 

berwisata ke Semarang. 

- Tertarik 

- Mencari informasi 

- Membandingkan 

- Menilai kelebihan dan 

kekurangan 

- Menentukan untuk memilih 

- Memutuskan untuk wisata ke 

Kota Semarang 

- ordinal  

- ordinal 

- ordinal 

- ordinal 

 

- Ordinal 

- Ordinal 
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1.9.6. Teknik pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu: 

1. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui survei dengan 

instrumen kuesioner. Tahapan survei adalah : Menyusun kuesioner, 

Mendapatkan responden atau sample, dan Menganalisis data primer 

dari hasil survei 

2. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka. 

Data sekunder juga diperoleh dari dokumen, arsip, hasil penelitian atau 

sumber lain yang relevan. 

 

1.9.7. Teknik pengolahan Data 

Pengolahan data ini diolah melalui tahap berikut : 

1. Editing 

melakukan kegiatan meneliti dan mengoreksi kembali keseluruhan 

data yang diperoleh dari daftar pertanyaan. 

2. Koding 

melakukan kegiatan klarifikasi jawaban dari responden menurut 

jenisnya dengan tanda atau kode tertentu dalam bentuk angka. 

3. Tabulasi 

menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian berbentuk tabel. 
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1.9.8. Analisis Data 

Menggunakan rumus korelasi Rank-Order (Spearman‘s Rho Rank-Order 

Correlations). Teknik ini digunakan karena variabel yang diuji dalam penelitian 

ini merupakan koefisioen korelasi antara data ordinal dengan data ordinal 

lainnya.  

        
    

        
 

Selain menggunakan korelasi spearman‘s, analisis data peneilitian juga 

menggunakan analisis data Structural Equation Modeling dengan metode 

alternatif Partial Least Square. Tahap menggunakan metode PLS 

(Ghozali,2008 : 40-44) yaitu : 

1. Evaluasi Measurement (Outer Model) : 

a) Convergent Validity : indikator yang dianggap reliabel jika nilai korelasi 

diatas 0.70, namun nilai 0.50 sampai 0.60 masih diterima. Hasil output 

korelasi adalah outer loadings. 

b) Discriminat validity : indikator refleksi yang dapat dilihat pada hasil 

output cross loading antara indikator dengan konstruknya. 

c) Latent variable correlation : merupakan berapa persen variable 

independent yang mempengaruhi variable dependent. 

d) Average Variance Extracted : merupakan uji lain untuk menilai validitas 

dengan melihat nilai AVE lebih besar dari 0.50. 

e) Composite Reliability dan Cronbachs Alpha : melihat konstruk memiliki 

reliabilitas yang baik dengan hasil output di atas 0.70. 
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2. Pengujian Model Struktural (Inner Model) : 

Pengujian terhadap model struktural dengan melihat nilai R-square yang 

merupakan uji goodness-fit model. Dengan hasil output nilai t statistik 

signifikan (t tabel signifikansi 5% = 1.96). 

 

1.9.9. Kualitas Penelitian (Goodness Criteria) 

Menurut Guba dan Lincoln (1994) yang juga dilengkapi penjelasan 

Crossan (2003), Lor (2011) dan Sunarto dalam Ishak (2011: 5-7) yaitu kriteria 

kualitas penelitian merupakan kualitas hasil penelitian secara keseluruhan. 

Dalam penelitian positivisme adalah : 

a) ‗Keketatan‘ konvensional: validitas internal (kesesuaian hasil 

penelitian dengan realitas) dan validitas eksternal (sifat dapat 

digeneralisasi), reliabilitas (stabilitas) dan objektivitas (peneliti 

bersikap netral). 

b) Validitas dan reliabilitas sebagai tolak ukur objektivitas untuk 

eksplanasi maupun prediksi.  

c) Reduksionisme: menjelaskan fenomena sosial dengan hukum secara 

general. 

Berikut ini kualitas penelitian (goodness criteria) atau kepercayaan atas 

hasil penelitian : 

1. Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui atau mengukur sejauh 

mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Hasil 
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penelitian dapat dikatakan valid apabila terdapat suatu kesamaan antara 

data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

yang diteliti. 

Metode validitas ini menggunakan correlation spearman disesuaikan 

dengan skala data yaitu data ordinal, dengan mengkorelasikan antara skor 

tiap item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien 

korelasi yang ovestimasi. Metode pengambilan keputusan pada uji 

validitas ini yaitu menggunakan batasan r tabel 0,05 dengan n = 30. Item 

instrumen dianggap valid r hitung > r tabel maka valid. 

 

       

  






2222 . yynxxn

yxxyn
r  

2. Reliabilitas 

Menguji kekonsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap (konsisten) jika 

pengukuran diulang. Menetapkan apakah isntrumen yang dalam hal ini 

kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden 

yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, 

reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Uji reliabilitas 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. Metode pada uji reliabilitas 

menggunakan batasan 0,6. Item instrument dianggap reliabel jika r hitung 

(r alpha) > r tabel. 
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1.10. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini terbatas menggunakan metode survei dengan tipe penelitian 

eksplanatif dan hanya pada akun @wisatasemarang dalam media sosial twitter 

sebagai salah satu media sosial yang ada di Kota Semarang, bukan pada media 

sosial lainnya seperti facebook, plurk, tumblr, dan lain – lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


