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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Pariwisata 

Pariwisata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu kegiatan 

yang berhubungan dengan perjalanan, rekreasi, turis, dan pelancongan. Secara 

etimologi, kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata yang 

diambil dari bahasa Sansekerta. Pari artinya berkeliling atau banyak, sedangkan 

wisata memiliki arti berpergian atau pergi (Suwena dan Widyatmaja, 2010) 

Meyers (2009) mengemukakan bahwa pariwisata merupakan perjalanan 

yang dilakukan oleh seseorang dari tempat tinggalnya ke daerah tujuan untuk 

berlibur, menghabiskan waktu luang, dan tujuan lainnya, tetapi tidak untuk bekerja 

dan menetap di tempat tersebut. Sedangkan menurut Sinaga (2010) pariwisata ialah 

perjalanan yang sudah terencana, yang dilakukan baik oleh individu ataupun 

berkelompok dari suatu tempat menuju tempat lainnya dengan tujuan ingin 

mendapatkan kesenangan dan kepuasan dari perjalanan yang dilakukan.  

Yoeti (2008) menjelaskan bahwa pariwisata harus memenuhi beberapa 

kriteria, seperti perjalanan yang dilakukan menuju ke suatu tempat di luar dari 

tempat kediaman orang tersebut; perjalanan dilakukan dengan tujuan untuk 

bersenang-senang, tidak untuk bekerja atau mencari nafkah di daerah tujuan wisata 

yang dikunjungi; apabila berbelanja uang yang digunakan merupakan uang yang 

dibawa dari tempat asalnya, bukan uang yang diperoleh selama melakukan 

perjalanan wisata; dan ketika melakukan perjalanan wisata tersebut minimal selama 

24 jam atau lebih.  

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan 

menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Suwena dan 

Widyatmaja (2010) dalam pengertian pariwisata terdapat beberapa faktor penting 

yang harus diperhatikan, yaitu perjalanan yang dilakukan tidak dalam jangka waktu 

yang panjang, melainkan hanya untuk sementara waktu; perjalanan tersebut 

dilakukan untuk menuju ke tempat lain di luar daerah asalnya; apapun tujuannya 
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perjalanan tersebut harus berkaitan dengan tamasya, rekreasi, atau liburan; ketika 

melakukan perjalanan tersebut tidak boleh mencari nafkah di tempat yang 

dikunjunginya. 

Pitana dan Surya (2009) menegaskan bahwa dalam pariwisata, terutama 

pariwisata internasional terdapat batasan yang terdiri dari beberapa komponen 

pokok yang harus diketahui sebagai berikut: 

1. Traveler: perjalanan yang dilakukan antardua tempat atau lebih. 

2. Visitor: perjalanan yang dilakukan ke luar daerah tempat tinggalnya 

tetapi kurang dari satu tahun, dan memiliki tujuan bukan untuk mencari 

nafkah atau penghasilan dari tempat tujuannya tersebut. 

3. Tourist: bagian dari visitor yang mengunjungi suatu daerah dengan 

jangka waktu minimal 24 jam. 

Pariwisata memiliki beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh banyak 

ahli disimpulkan menurut Pitana dan Surya (2009) bahwa pariwisata selalu 

mengandung beberapa unsur pokok, diantaranya unsur perjalanan, yaitu seseorang 

yang melakukan pergerakan dari suatu tempat menuju tempat lainnya; unsur tinggal 

sementara di daerah yang dikunjunginya di mana daerah tersebut bukan daerah asal 

tempat tinggalnya; tujuan utama dalam melakukan perjalanan tersebut bukan 

karena untuk mencari pekerjaan dan pendapatan dari tempat yang dikunjungi. 

UN-WTO menyatakan terdapat tiga elemen dasar dalam pengertian 

pariwisata secara holistik yang dapat dilihat dalam Gambar 2.1 sebagai berikut 

(Pitana dan Surya, 2009): 
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Gambar 2.1 Bentuk-Bentuk Pariwisata, sumber: Pengantar Ilmu Pariwisata, Pitana 

dan Surya, 2009. 

1. Domestic tourism, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan oleh 

penduduk setempat dan masih di dalam wilayah negaranya sendiri. 

2. Inbound tourism, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan oleh non-

residen ke suatu negara tertentu. 

3. Outbound tourism, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan oleh 

penduduk ke wilayah negara lain. 

Pariwisata yang terbagi dalam tiga bentuk tersebut, selanjutnya dapat 

diturunkan menjadi tiga kategori dengan melakukan kombinasi, sebagai berikut: 

1. Kombinasi antara domestic tourism dan inbound tourism dapat menjadi 

internal tourism. 

2. Kombinasi antara domestic tourism dan outbound tourism dapat 

menjadi national tourism. 

3. Kombinasi antara inbound tourism dan outbound tourism dapat menjadi 

international toursism. 
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Theobald (2005) mengompilasi beberapa pengertian pariwisata dan 

wisatawan sebagaimana terlihat dalam tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Konsep dalam Ilmu Pariwisata 

No Konsep Keterangan 

1 Visitor (V) Kelompok atau individu yang melakukan perjalanan 

ke luar daerah tempat tinggalnya untuk liburan, 

bisnis, religious, kesehatan, dan sabagainya. 

Namun, perjalanan tersebut bukan untuk melakukan 

pekerjaan atau mendapat upah dalam melaksanakan 

perjalanan tersebut.  

2 Tourist (T): Stay-over 

lover night 

Visitor yang menetap di tempat kunjungannya 

selama satu malam (24 jam) meskipun menetap di 

akomodasi komersial. 

3 Same-day visitor (SD): 

Excursionist, Day-

Visitor 

Visitor yang tidak menetap walau hanya semalam, 

terbagi atas: 

a. Cruise Visitor (CV): kegiatan perjalanan 

yang dilakukan selama satu hari atau lebih, 

tetapi ia bermalam di dalam kapal bukan di 

tempat akomodasi daerah tersebut (termasuk 

awak angkatan laut yang sedang bertugas). 

b. Border Shopper (BS): seseorang yang 

melewati perbatasan suatu negara dan ia 

bukan pekerja yang sedang bertugas di 

perbatasan, melainkan melakukan 

pembelian suatu barang dalam jumlah besar. 
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No Konsep Keterangan 

4 Traveller Visitor dan: 

a. Orang yang berada di bandara dan antara dua 

pelabuhan yang berdekatan disebut direct 

transit traveler. 

b. Orang yang melakukan perjalanan rutin, 

seperti ke tempat kerja, belanja, tempat 

belajar, dan lain-lain disebut commuters. 

c. Orang yang melakukan perjalanan khusus, 

misalnya awak transportasi, buruh migran 

(baik pekerja tetap maupun tidak tetap), dan 

diplomat (baik pergi dan kembali dari tempat 

tugas). 

5 Passenger (PAX, 

Revenue) 

Traveller kecuali awak transportasi, non-revenue 

(low revenue) traveler seperti bayi, perjalanan 

secara gratis, atau dengan potongan harga sebanyak 

25% atau lebih. 

6 Tourism Aktivitas visitor, yaitu kegiatan perjalanan ke suatu 

tempat di luar tempat tinggalnya dalam periode 

kurang dari dua belas bulan dengan tujuan untuk 

berlibur, bisnis, religi, dan lain sebagainya, kecuali 

untuk bekerja atau mendapatkan gaji dari kegiatan 

perjalanan tersebut. 
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No Konsep Keterangan 

7 Tourism Industry Bisnis (perusahaan) yang menyediakan layanan dan 

barang yang digunakan dalam kegiatan pariwisata 

kepada visitor, seperti: 

a. Hospitality yaitu hotel, restoran, dan jenis 

usaha lainnya. 

b. Transportasi 

c. Biro perjalanan, travel agent, atraksi wisata, 

dan lain sebagainya. 

d. Berbagai jenis usaha ekonomi yang menjadi 

pendukung untuk kebutuhan visitor, 

termasuk usaha yang menyediakan barang 

dan jasa yang signifikan bagi visitor maupun 

non-visitor. 

8 The travel and tourism 

industry (TTI) 

Tourism industry dalam bidang bisnis penyedia 

layanan dan barang kepada other non-communiting 

traveler. 

Sumber: “The Meaning, Scope, and Measurement of Travel and Tourism,” by 

Theobald, 2005. 

2.2. Konsep Kepariwisataan 

Pengembangan kepariwisataan oleh Pemerintah Indonesia telah diatur 

dalam kebijakan berupa Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan.  Pada pasal 1 dinyatakan bahwa kepariwisataan adalah seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata. Kepariwisataan merupakan wujud 

kebutuhan di setiap negara maupun kebutuhan setiap orang yang memiliki tujuan 

untuk menciptakan hubungan antara wisatawan dengan masyarakat lokal, 

hubungan dengan sesama wisatawan, hingga hubungan dengan pemerintah, 

pemerintah daerah, dan pengusaha.  

Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan sendiri telah dijelaskan dalam 

pasal 5, yaitu: 

1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, 
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2. Menjunjung hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, 

3. Memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, dan 

4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. 

Cakupan pengembangan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, 

destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata. Kepariwisataan 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara 

sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap 

memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam 

masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional 

(Undang-Undang No.10 Tahun 2009). 

Suwena dan Widyatmaja (2010) menjelaskan bahwa dalam industri 

pariwisata terdapat beberapa peran yang dibutuhkan dalam pergerakan sistem 

pariwisata. Peran tersebut melibatkan beberapa insan pariwisata dalam berbagai 

sektor, yang dikelompokkan dalam tiga pilar utama, sebagai berikut: 

1. Masyarakat 

Masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat lokal yang bertempat 

tinggal di destinasi wisata tersebut. Ia sebagai pemilik dari berbagai 

sumber daya pariwisata yang terdapat pada destinasi tersebut, seperti 

kekayaan alam dan kebudayaan. Selain itu, masyarakat di sini juga 

termasuk tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, lembaga swadaya 

masyarakat, dan media masa. 

2. Swasta 

Kelompok swasta yaitu terdiri dari asosiasi usaha pariwisata dan para 

pengusaha yang membantu pembangunan suatu destinasi pariwisata. 

3. Pemerintah 

Kelompok pemerintah berkaitan dengan wilayah administrasi. 

Termasuk di antranya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, 

kecamatan, dan seterusnya. 

Jola Fitria Ningsih. Penerapan Sistem Pemasaran Digital pada Objek Wisata Budaya di Kota Batam. 
UIB Repository©2020



18 

  Universitas Internasional Batam 

2.3. Pariwisata Budaya 

Nafila (2013) mengemukakan bahwa pariwisata budaya merupakan jenis 

pariwisata yang memanfaatkan budaya pada suatu daerah sebagai daya tarik wisata 

pada daerah tersebut. Di mana dalam pariwisata budaya wisatawan akan dipandu 

dan dijelaskan mengenai budaya dan adat istiadat agar wisatawan dapat mengenali 

sekaligus memahami budaya lokal masyarakat daerah tersebut. Selain dipandu 

untuk pengenalan budaya, destinasi wisata budaya juga harus dapat memanjakan 

wisatawan dengan pemandangan yang masih alami, tempat-tempat yang bersejarah, 

dapat merepresentasikan nilai dan sistem hidup masyarakat lokal, seni daerah, serta 

kuliner khas dari daerah tersebut. 

Pariwisata budaya mencakup semua aspek dalam perjalanan untuk saling 

mempelajari nilai dan gaya hidup maupun pemikiran yang didapatkan dari tempat 

yang dikunjunginya (Nafila 2013). Definisi tersebut mengacu pada tujuan 

wisatawan yang melakukan perjalanan wisata budaya, yaitu untuk memahami dan 

membandingkan budaya masyarakat lokal dengan budaya di daerah asalnya sebagai 

sebuah pembelajaran dan pemahaman baru dengan nilai-nilai estetika yang terdapat 

di dalamnya. Sebagian besar tujuan wisatawan untuk mengunjungi objek wisata 

budaya adalah untuk memenuhi rasa ingin tahu dan penasaran terhadap budaya 

baru, sekaligus untuk menemukan nilai etika dan estetika yang berasal dari tempat 

dan budaya yang berbeda dari tempat asal wisatawan tersebut (Prasodjo 2017). 

Asriady (2016) menjelaskan dalam objek wisata budaya terdapat beberapa 

aspek yang harus dimiliki seperti upacara-upacara adat, tari tradisional, alat musik 

dan lagu daerah, adat dalam perkawinan, pakaian tradisional, bangunan yang 

memiliki nilai sejarah, cagar budaya, peninggalan-peninggalan sejarah, pameran 

dan festival budaya, museum, serta adat-istiadat lokal lainnya. Dengan demikian, 

dapat diartikan bahwa objek wisata budaya memiliki cakupan yang luas yang 

berasal dari hasil pikiran, perasaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok 

manusia yang merupakan pemilik budaya dari kebudayaan tertentu yang muncul 

dalam artifact, ideafact, dan sosiofact.  
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Prasodjo (2017) menjelaskan dalam pariwisata budaya setidaknya harus 

memiliki empat elemen wisata budaya, yang meliputi pariwisata, tata cara 

penggunaan aset budaya, tingkat konsumsi hasil karya lokal, serta wisatawan itu 

sendiri. Daya tarik wisata budaya dan sejarah saat ini lebih menarik minat 

wisatawan dibandingkan dengan daya tarik wisata religi. Hal ini dikarenakan wisata 

sejarah selain dapat memenuhi rasa ingin tahu, tetapi juga menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan bagi wisatawan. 

Potensi budaya dan kearifan lokal suatu daerah merupakan bagian dari hasil 

kreativitas dengan nilai ekonomi yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan 

pariwisata. Budaya lokal tersebut bersumber pada nilai dan etika budaya 

masyarakat terdahulu yang sampai saat ini masih terus dipraktekkan dan 

dilestarikan. Adapun strategi peningkatan pariwisata budaya yang dikemukakan 

oleh Sugiyarto dan Amaruli (2018), meliputi: 

1. Berkerja sama dengan pemerintah, pihak swasta, kelompok sadar 

wisata, sentra kerajinan budaya, dan mendapatkan dukungan dari 

masyarakat untuk meningkatkan potensi budaya lokal. 

2. Meningkatkan pemasaran destinasi wisata budaya serta meningkatkan 

infrastruktur pada destinasi budaya wisata. 

3. Meningkatkan kerja sama antar daerah atau kabupaten untuk 

mendukung kegiatan pariwisata budaya. 

4. Memperbaiki dan membenahi tata kelola manajemen. 

5. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan 

pelatihan dan pengembangan. 

6. Mempertahankan nilai budaya yang menjadi keunikan wisata budaya 

tersebut yang didukung oleh produk dari hasil kerajinan budaya. 

7. Mitigasi wisata budaya yang bertempat di pesisir pantai. 

2.4. Pemasaran Digital 

Pemasaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menurut Kotler dan Keller (2012) 

pemasaran merupakan proses indentifikasi dalam memenuhi kebutuhan manusia 

dan sosial, singkatnya pemasaran yaitu proses pemenuhan kebutuhan dengan 

keuntungan. 
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Chaffey (2009) menjelaskan pemasaran digital adalah penerapan teknologi 

digital yang membentuk online channel ke pasar, seperti website, e-mail, data base, 

digital TV serta inovasi lainnya termasuk blog, feed, podcast, dan jejaring sosial 

yang dapat bermanfaat dalam kegiatan pemasaran. Pemasaran digital bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan dengan mempertahankan para konsumen melalui 

teknologi digital yang berkembang saat ini dan kemudian melakukan pendekatan 

kepada konsumen agar dapat meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek 

produk suatu perusahaan.  

Tarigan dan Sanjaya (2009) mengemukakan bahwa pemasaran digital 

adalah kegiatan marketing dengan media berbasis web (termasuk di dalamnya 

branding) seperti blog, website, e-mail, adwords, dan jejaring sosial. Adapun 

dimensi dari pemasaran digital menurut Muljono (2009) yaitu:  

1. Website  

Website merupakan media penghubung bisnis dengan dunia digital dan 

merupakan bagian penting dalam strategi sistem pemasaran digital, 

dimana pemasaran berjalan secara online dan langsung terarah kepada 

calon konsumen. 

2. Optimasi Mesin Pencari (SEO) 

SEO merupakan pengaturan agar konten website dapat dengan mudah 

ditemukan oleh mesin pencari dan para pengguna internet. 

3. Periklanan berbasis klik pencarian berbayar (PPC advertising) 

Periklanan PPC (pay per click) memungkinkan hasil pencarian internet 

berdasarkan kalimat atau kata kunci yang ditampilkan pada halaman 

hasil pencarian dibeli oleh perusahaan. 

4. Pemasaran afiliasi dan kemitraan strategis 

Kegiatan kerja sama antara suatu perusahaan dengan website 

perusahaan lain untuk mencapai hasil keuntungan bersama sekaligus 

mempromosikan produk atau layanan perusahaan tersebut. 

5. Hubungan masyarakat online 

Menciptakan persepsi positif terhadap merek perusahaan dengan 

menggunakan saluran konunikasi komunikasi online sebagai 
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penghubung kepada masyarakat, seperti press release, sindikasi artikel 

(RSS), dan blog.  

6. Jejaring sosial 

Salah satu peluang pemasaran yang memanfaatkan jejaring sosial, tetapi 

saat ini masih belum ada sistem periklanan yang fokus kepada kelompok 

masyarakat kecil dikarenakan informasi profil yang sulit didapatkan dari 

situ jaringan sosial.  

7. E-mail pemasaran 

E-mail masih sangat penting penggunaanya dalam menunjang kegiatan 

pemasaran digital saat ini. Pengiriman e-mail bertujuan agar hubungan 

kepada para konsumen maupun calon konsumen tetap terjaga. 

8. Manajemen hubungan konsumen 

Menjalin kerjasama serta menjaga hubungan dengan konsumen 

merupakan salah satu hal terpenting dalam kegiatan pemasaran digital. 

2.5. Website 

Website merupakan berbagai kumpulan halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi berupa teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, 

ataupun gabungan dari beberapa elemen tersebut baik bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling berkaitan dan 

dihubungkan melalui jaringan-jaringan halaman (Bekti 2015). Sedangkan Rahmadi 

(2013) menjelaskan bahwa website (lebih dikenal dengan situs) adalah sejumlah 

halaman web dan memiliki topik yang saling berkaitan, terkadang disertai juga 

dengan berkas-berkas gambar, video, maupun yang lainnya. 

Abdullah dan Thantri (2016) mengemukakan bahwa website (dapat 

disingkat web), merupakan sekumpulan halaman yang didalamnya terdapat laman 

yang berisi informasi data digital yang berupa text, gambar, audio, vido, animasi, 

serta data digital lainnya yang tersedia melalui jalur internet. Rahmadi (2013) 

menjelaskan website terbagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut: 

1. Website Statis 

Website statis memiliki halaman konten yang tetap, tidak berubah-ubah, 

dan informasi dalam website tersebut searah hanya dari pemilik website, 

seperti profil perusahaan. 
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1. Website Dinamis 

Website dinamis merupakan website dengan halaman konten yang selalu 

update dan memiliki arus informasi dua arah, yaitu dari pemilik dan 

pengguna website. Contohnya seperti facebook, instagram, dan 

sebagainya. 

Zaki (2009) menjelaskan fungsi website sangat beragam, tergantung dari 

jenis dan tujuan pembuatan website tersebut. Namun, website secara garis besar 

memiliki lima fungsi utama, yaitu sebagai media promosi (toko online), media 

pemasaran (website), media informasi (website portal, radio, dan tv online), media 

pendidikan (Wikipedia), dan media komunikasi (forum diskusi). 

1.6. Media Sosial 

Media sosial adalah platform yang terfokus pada eksistensi pengguna dan 

memberikan fasilitas kepada mereka untuk beraktifitas maupun berkolaborasi dan 

menjadi fasilitator online yang memperkuat hubungan antarpengguna sekaligus 

membuat ikatan sosial (Dijck dan Poell, 2013). Menurut Shirky (2008)media sosial 

dan perangkat lunak sosial lainnya merupakan alat yang berguna meningkatkan 

kemampuan pegguna dalam berbagi dan bekerja sama antarpengguna dan 

melakukan tindakan secara kolektif di luar kerangka institusional maupun 

organisasi. 

Boyd dan Ellison (2007) menjelaskan media sosial merupakan kumpulan 

perangkat lunak yang menghubungkan individu atau komunitas untuk dapat 

berkumpul, saling berbagi dan berkomunikasi, serta dapat berkolaborasi dan 

bermain bersama. Media sosial menggunakan user generated content di mana 

konten dihasilkan olhe pengguna platform dan bukan lagi dihasilkan oleh editor 

seperti institusi media massa pada umumnya. Sedangkan Meike dan Young (2012) 

mengatakan bahwa media sosial merupakan konversi antara komunikasi personal 

yang memungkinkan antara individu dan media publik dapat saling berbagi tanpa 

ada batasan pada media. 
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Nasrullah (2016) menjelaskan bahwa ada beberapa karakteristik yang 

menunjukkan batasan serta ciri khusus yang hanya dimiliki oleh media sosial dan 

berbeda dengan beberapa jenis media lainnya. Karakteristik tersebut antara lain: 

1. Jaringan 

Karakter media sosial yaitu membentuk jaringan di antara penggunanya 

sehingga memberikan media bagi para pengguna agar dapat terus 

terhubung secara mekanisme teknologi. 

2. Informasi 

Media sosial merupakan sebuah aktivitas memproduksi konten yang 

kemudian saling interaksi berdasarkan informasi di dalamnya. 

3. Arsip 

Bagi pengguna media sosial arsip berfungsi sebagai media penyimpanan 

dan dapat diakses kapan saja dan melalui perangkat apa saja. 

4. Interaksi 

Karakter dasar media sosial yaitu terbentuknya jaringan antarpengguna. 

Tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperluas hubungan 

pertemanan, tetapi juga menciptakan interaksi antarpengguna seperti 

dapat saling memberikan komentar, mengirim pesan, dan lain 

sebagainya. 

5. Simulasi Sosial 

Dalam dunia maya media sosial memiliki fungsi sebagai media 

berlangsungnya masyarakat. Interaksi pada media sosial memang 

menggambarkan realita yang sedang terjadi, tetapi simulasi interaksi 

yang sedang terjadi terkadang sangat berbeda dengan realitanya 

6. Konten oleh Pengguna 

Konten dalam media sosial merupakan milik pengguna dan pemilik 

website. Konten oleh pengguna menunjukkan bahwa dalam media sosial 

pengguna tidak hanya menghasilkan media mereka sendiri melainkan 

juga dapat melihat dan menikmati hasil konten yang dibuat oleh 

pengguna lainnya. 
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7. Penyebaran 

Tidak hanya menghasilkan dan menikmati konten, media sosial juga 

aktif dalam penyebaran hingga pengembangan konten oleh 

penggunanya. 
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