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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan industri yang sedang berada di fase perkembangan 

signifikan saat ini. Perjalanan wisata yang dulunya merupakan kegiatan mewah 

dan terbatas hanya bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah 

keatas, kini dapat dilakukan dan dinikmati oleh hampir seluruh golongan 

masyarakat dan telah menjadi bagian dari kebutuhan hidup bagi banyak orang. 

Hal ini didukung oleh laporan yang dirilis oleh UNWTO, dimana target jangka

panjang sepuluh tahun yang mengestimasikan 1,4 miliar perjalanan internasional 

pada tahun 2020 telah tercapai pada tahun 2018 lalu (detik.com). Pertumbuhan 

pariwisata belakangan ini menegaskan bahwa sektor pariwisata merupakan salah 

satu pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang paling kuat. Oleh 

karena itu, sudah sewajarnya apabila setiap negara saling berpacu untuk 

memperkenalkan dan mempromosikan potensi pariwisata yang mereka miliki.  

Proses perkembangan pariwisata tentunya tidak terlepas dari perkembangan 

teknologi dan sarana komunikasi yang semakin canggih dan efektif. Pemanfaatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam mendorong pertumbuhan 

pariwisata dapat dilihat dari munculnya media pemasaran Electronic word of 

mouth (eWOM) yang merupakan perkembangan dari word of mouth (WOM) atau 

dalam Bahasa Indonesia sering diartikan sebagai komunikasi dari mulut ke mulut. 

Sen et. al. (2007) mendefinisikan WOM sebagai suatu percakapan yang berisi 

pertukaran informasi dan berita antar konsumen terkait suatu produk atau jasa. 

Saat ini, penyebaran WOM tidak lagi dilakukan secara konvensional dari mulut ke 

mulut, melainkan secara elektronik dengan bantuan internet. 

Electronic word of mouth (eWOM) telah lama dipercaya sebagai metode 

pemasaran yang sangat berpengaruh terhadap konsumen. Konsumen kerap kali 

mencari informasi yang dipublikasikan oleh konsumen sebelumnya, dengan 

tujuan untuk meyakinkan diri sebelum membeli suatu produk atau jasa (Pitta et. 

al., 2005). Ada banyak sarana di internet yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

penyebaran infromasi eWOM, antara lain seperti blog, review websites, shopping 

websites, dan media sosial. Menurut Chu et. al., 2011 (dalam Erkan et. al., 2016)
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media sosial merupakan instrumen yang memberikan dampak terbesar dalam 

penyebaran eWOM karena adanya fitur yang memungkinkan bagi antar pengguna 

untuk saling berkomunikasi. Pengguna media sosial kini dapat saling bertukar 

infomasi dan kesan yang dirasakan mengenai produk atau jasa tertentu kepada 

kerabat dan kenalan mereka yang juga merupakan pengguna media sosial. 

Kredibilitas atas sumber informasi yang diterima tentunya mengurangi sumber 

informasi yang bersifat anonimus sehingga lebih dipercaya dan dapat diandalkan.  

Penggunaan media sosial sendiri sekarang sudah menjadi bagian dari 

keseharian masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Wearesocial dalam 

Global Digital Report, tercatat bahwa pengguna internet di dunia kian meningkat 

dan telah menembus 4,388 miliar pengguna pada tahun 2019, yang berarti lebih 

dari setengah populasi bumi adalah pengguna internet. Di antara 4,388 miliar 

pengguna internet tersebut, hampir 3,5 miliarnya adalah pengguna media sosial 

dengan rata-rata waktu mengakses media sosial selama 2 jam 16 menit per hari. 

Wearesocial juga melaporkan bahwa urutan media sosial yang paling digemari 

oleh masyarakat ditinjau dari kuantitas penggunanya adalah, Facebook dan diikuti 

oleh Youtube, Whatsapp, Wechat dan Instagram. Selanjutnya, dilansir dari data 

yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 

saat ini Indonesia berada di peringkat ke-6 pengguna internet terbesar di dunia 

dengan jumlah 171.17 juta pengguna dari total 264 juta penduduk 

(kominfo.go.id). Sebanyak 150 juta penguna internet juga tercatat sebagai 

penguna media sosial yang aktif dengan rata-rata penggunaan selama 3 jam 26 

menit setiap harinya.

Gambar I. Perkiraan Petumbuhan Pengguna Internet di Dunia. Sumber: 
kominfo.go.id
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Tabel I.1 Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia. Sumber: apjii.or.id

Tahun Jumlah Pengguna Internet

2014 88,1 juta

2015 110,2 juta

2016 132,7 juta

2017 143,26 juta

2018 171,17 juta

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, dapat diasumsikan 

bahwa penduduk dunia termasuk Indonesia memiliki minat dan perhatian yang 

sangat tinggi terhadap penggunaan media sosial. Dengan tingginya aktivitas 

pengunaan media sosial di kalangan masyarakat, maka keberadaan informasi baik 

berupa gambar, video maupun tulisan yang beredar di media sosial juga semakin 

banyak. Dalam konteks pariwisata, tidak sedikit masyarakat yang menyalurkan

pengalaman wisata mereka melalui akun media sosial yang dimiliki. Bila banyak 

bermunculan foto dan ulasan serta komentar yang positif terhadap suatu destinasi 

wisata yang dikunjungi, tentu akan menjadi factor penarik yang dapat 

menimbulkan minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut. 

Salah satu destinasi wisata yang sedang digemari dan berada di puncak 

popularitas di kalangan wisatawan saat ini adalah Korea Selatan. Pada tahun 

2018, Lonely Planet, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang informasi 

pariwisata internasional, mengumumkan Korea Selatan sebagai peringkat dua 

destinasi wisata terbaik di dunia dalam ajang Best in Travel tahun 2018

(lonelyplanet.com). Pada tahun yang sama pula, Korea Selatan menempati posisi 

sebagai negara ke-9 yang paling banyak dikunjungi dalam lingkup Asia-Pasifik. 

Hampir seluruh provinsi dan kota di Korea Selatan memiliki daya tarik dan 

potensi wisata yang tinggi mulai dari keindahan alam, budaya, peninggalan 

sejarah dan keanekaragaman makanan dengan cirri khas yang unik. Saat ini, 

Korea Selatan semakin populer di kalangan anak muda dengan munculnya 

pengaruh budaya K-Pop yang disebarkan melalui musik dan drama Korea. 

Popularitas Korea Selatan sebagai destinasi wisata juga dapat dilihat dari 

peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Beberapa tahun 
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terakhir Korea Selatan terus melaporkan adanya perkembangan pariwisata yang 

pesat dan singnifikan dengan catatan sebanyak 17,5 juta wisatawan mancanegara 

mengunjungi Korea Selatan pada tahun 2019. Angka yang tercapai pada tahun 

2019 menunjukkan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya dan tercatat sebagai 

angka kunjungan wisatawan mancanegara yang tertinggi. Di antara banyaknya 

kunjungan wisatawan mancanegara ke Korea Selatan, negara Indonesia turut 

berkontribusi menyumbangkan lebih dari 270.000 wisatawan dengan peningkatan 

12% dibandingkan pada tahun 2018 (visitkorea.or.id).

Berdasarkan temuan data di atas mengenai tingginya akses penerimaan

informasi melalui eWOM mmelalui penggunaan media sosial dan popularitas 

Korea Selatan sebagai salah sartu destinasi wisata utama di dunia, maka peneliti 

yakin bahwa topik penelitian dengan mengaitkan dua hal di atas akan sangat 

bermanfaat untuk mengetahui potensi pengembangan pariwisata di Korea Selatan 

khususnya melalui pemanfaatan eWOM dan media sosial. Selain itu, berdasarkan 

hasil penelusuran jurnal ilmiah yang telah peneliti kumpulkan, peneliti belum 

menemukan penelitian dengan variabel dan objek seperti dalam penelitian ini. 

Melalui latar belakang inilah, peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Pengaruh Electronic Word of Mouth (eWOM), Citra Destinasi dan Sikap 

Wisatawan dalam Mempengaruhi Minat Berkunjung ke Korea Selatan”.

1.2 Pertanyaan Penelitian 
Penelitian ini dirancang dengan maksud untuk menemukan jawaban atas

pertanyaan berikut ini:

a. Apakah electronic word of mouth (eWOM) mempengaruhi citra destinasi 

(destination image) Korea Selatan?

b. Apakah electronic word of mouth (eWOM) mempengaruhi sikap wisatawan 

(tourist’s attitude) terhadap Korea Selatan?

c. Apakah electronic word of mouth (eWOM) mempengaruhi minat berkunjung

(visit intention) ke Korea Selatan?  

d. Apakah sikap wisatawan (tourist’s attitude) mempengaruhi minat berkunjung

(visit intention) ke Korea Selatan?  

e. Apakah citra destinasi (destination image) mempengaruhi minat berkunjung 

(visit intention) ke Korea Selatan?  
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f. Apakah citra destinasi (destination image) mempengaruhi sikap wisatawan 

(tourist’s attitude) terhadap Korea Selatan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Pengaruh faktor electronic word of mouth (eWOM) terhadap citra Korea 

Selatan (destination image) sebagai destinasi wisata. 

b. Pengaruh faktor electronic word of mouth (eWOM) terhadap sikap wisatawan 

(tourist’s attitude) mengenai Korea Selatan. 

c. Pengaruh faktor electronic word of mouth (eWOM) terhadap minat wisatawan 

(visit intention) untuk berkunjung ke Korea Selatan.

d. Pengaruh citra destinasi (destination image) terhadap minat wisatawan (visit 

intention) untuk berkunjung ke Korea Selatan.

e. Pengaruh sikap wisatawan (tourist’s attitude) terhadap minat wisatawan (visit 

intention) untuk berkunjung ke Korea Selatan. 

f. Pengaruh citra destinasi (destination image) terhadap sikap wisatawan 

terhadap destinasi wisata (tourist’s attitude).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berikut adalah harapan atas manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini, 

yaitu: 

a. Susunan hasil penelitian dapat memberi kontribusi dan menjadi referensi bagi 

penelitian lainnya terkait variabel electronic word of mouth (eWOM), citra 

destinasi (destination image), sikap wisatawan (tourist’s attitude) dan minat 

berkunjung (visit intention).

b. Hasil penelitian bermanfaat dalam menggambarkan presentase pengaruh 

electronic word of mouth (eWOM) terhadap minat berkunjung (visit intention)

dalam menentukan destinasi wisata.
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1.4 Sistematika Pembahasan

Untuk menyederhanakan penyusunan dan pembahasan materi dalam laporan 

penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan sistematika pembahasan dari setiap

bab seperti uraian berikut: 

BAB I PENDAHULUAN

Bagian awal dari penelitian ini berisi penjabaran latar belakang yang 

mendasari pemilihan topik penelitian beserta rumusan pertanyaan yang 

akan diteliti, selanjutnya dimuat pula tujuan dan manfaat penelitian 

kemudian diikuti oleh sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Menguraikan deskripsi variabel dependen beserta teori dan hasil 

penelitian lampau yang relevan, selanjutnya dijelaskan pula hubungan 

antar variabel berdasarkan teori yang diperoleh sehingga akhirnya 

terbentuk suatu rumusan model penenlitian dan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN

Meliputi penyusunan kerangka penelitian berserta penjelasan objek dan 

target populasi, definisi operasional variabel penelitian dan 

pengukurannya dalam kuisioner, serta menguraikan teknik pengumpulan 

data dan metode pengujian yang digunkanan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mendeskripsikan temuan atas hasil pengolahan data melalui pemanfaatan

program SPSS. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab yang mengakhiri penelitian tersusun datas rangkuman secara 

menyeluruh terkait hasil pengujian dan analisis data. Kemudian 

dicantumkan pula keterbatasan dan hambatan yang dialami selama 

penelitian berlangsung yang disertai dengan beberapa saran dan 

rekomendasi yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian mendatang.
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