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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini memaparkan gambaran keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Bab ini 

akan menjelaskan latar belakang penelitian yang memuat fenomena yang terjadi di lapangan. 

Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, pembatasan masalah penelitian, dan sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di masa sekarang ini, pencarian dan penyebaran informasi dapat semakin cepat 

dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi Internet di masyarakat. Berdasarkan data 

yang didapatkan dari situs Internet World Stats (www.internetworldstats.com), hingga 15 

November 2015, ada lebih dari tiga miliar pengguna Internet di seluruh dunia. Lebih spesifik 

lagi di Asia, angka pengguna Internet mencapai 1.622.084.293 orang dari total populasi 

sekitar empat miliar orang. 

         
Gambar 1.1 Asia Top Internet Countries  

Sumber: Internet World Stats (30 November 2015) 
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 Berdasarkan data Internet World Stats pada Gambar 1.1, terlihat bahwa Indonesia 

termasuk dalam 10 besar negara di Asia dalam hal jumlah pengguna Internet. Indonesia 

berada di posisi keempat setelah Tiongkok, India, dan Jepang. Di Indonesia, pada tahun 2015 

tercatat ada 78 juta pengguna Internet dari total populasi lebih dari 250 juta penduduk, 

dengan penetrasi Internet 30,5%. Lembaga riset MarkPlus Insight memperkirakan bahwa 

pada tahun 2018, pengguna Internet di Indonesia akan mencapai 142 juta orang dengan total 

netizen, orang yang mengakses Internet lebih dari tiga jam dalam sehari, sebanyak 78 juta 

orang (www.markplusinsight.com).  

Peningkatan jumlah pengguna Internet di Indonesia salah satunya memperluas cara 

atau strategi dalam melakukan promosi (advertising). Strategi promosi, yang sebelum 

berkembangnya Internet berfokus pada media offline seperti di majalah, koran, brosur, 

spanduk, dan lainnya, saat ini dapat pula memanfaatkan media online. Promosi menggunakan 

media online memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama, informasi dapat disebarkan dengan 

mudah, real-time, dan kemampuan jangkauan yang global (Mangold dan Faulds, 2009). 

Kemudahan ini juga memungkinkan terjadinya electronic word-of-mouth, sehingga informasi 

pun dapat tersebar dengan lebih luas dan cepat. Kedua, biaya yang diperlukan untuk promosi 

relatif lebih rendah (Kaplan, 2010). Ketiga, promosi dengan media online meningkatkan 

terjadinya interaksi langsung dengan konsumen maupun antar-konsumen (Hvass dan Munar, 

2012). 

Ada beberapa peluang promosi yang dapat dilakukan dengan media online antara lain 

dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ataupun 

blog. Di Indonesia, berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) dan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (Puskakom UI) pada 

tahun 2014, dijelaskan bahwa penggunaan media sosial terlihat secara signifikan lebih besar 

daripada blog. Sebesar 87,4% dari para pengguna Internet menggunakan media sosial saat 
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mengakses Internet dan hanya 3,2% yang menggunakan blog (puskakomui.or.id). Akan 

tetapi, blog memiliki keunikan tersendiri, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

media advertising online. Blog banyak diminati oleh orang-orang yang berusia 30 tahun ke 

bawah (Pan et al., 2007). Hal ini terlihat salah satunya dari komentar Benakribo, seorang 

blogger muda yang mulai menulis blog sejak usia 17 tahun dan memenangkan beberapa 

penghargaan untuk blog yang dibuatnya. Menurutnya, blog merupakan sarana yang 

memungkinkan penulis untuk memuat berbagai macam hal secara lengkap, mulai dari tulisan, 

gambar, foto, animasi, suara, dan juga video (www.benablog.com). Pemilik benablog.com 

dengan total page view lebih dari 6,5 juta ini (Maret 2016) juga menjelaskan bahwa pada 

blog, dapat terjadi komunikasi dua arah dengan adanya fasilitas comment, atau shout box. 

Besarnya minat menggunakan blog juga terlihat pada blog yang ditulis Veren Lee, yang 

mulai menulis blog sejak usia 11 tahun. Seperti yang dituliskan majalah online Teen, hingga 

saat ini pembaca blog Lee tersebar tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di USA, Australia, 

Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, sampai Tiongkok (www.teen.co.id). 

Blog merupakan sarana interaksi sosial dan ekspresi diri dimana blogger dapat 

menuliskan pengalaman positif maupun negatif, serta opini ataupun pemikiran mereka (Pan 

et al., 2007). Di Indonesia, blog semakin dikenal dengan lebih baik pada tahun 2007 saat 

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Muhammad Nuh, mencanangkan tanggal 27 

Oktober sebagai Hari Blogger Nasional. Menurut Amril Taufik Gobel, Wakil Presiden 

ASEAN Blogger Community Chapter Indonesia, jumlah blogger di Indonesia meningkat 

pesat dalam beberapa tahun terakhir (m.tempo.co). Berita online Tempo juga menuliskan 

bahwa pada tahun 2008 tercatat hanya ada sekitar 500 ribu blogger aktif, namun pada akhir 

2011 data tersebut meningkat menjadi sekitar 5 juta blogger, sepuluh kali lipatnya. 

Pertumbuhan angka ini, menurutnya disebabkan oleh meningkatnya kemudahan dalam 

penggunaan aplikasi blog dengan tersedianya pilihan dalam bahasa Indonesia dan juga 
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semakin murahnya biaya untuk mengakses Internet. Tema yang ditulis oleh para blogger 

cukup beragam. Beberapa tema yang cukup populer antara lain blog mode (fashion blog), 

blog kuliner, blog bisnis, dan blog perjalanan (travel blog).  

Setiap jenis blog memiliki ciri khas masing-masing yang membedakannya dengan 

yang lain. Sebagai contoh, pada fashion blog yang dimiliki blogger ternama Diana Rikasari 

(dianarikasari.blogspot.co.id) atau Anastasia Siantar (www.brownplatform.com), hal utama 

yang ditampilkan adalah foto sang blogger dengan pakaian dan aksesoris, serta keterangan 

tentang brand atau harga barang yang dikenakannya. Demikian juga pada blog kuliner yang 

cenderung menampilkan foto makanan dengan sedikit text review. Pada blog bisnis, yang 

terjadi adalah sebaliknya. Blog dengan tema ini memuat lebih banyak teks dan sangat sedikit 

foto. Berbeda pula dengan travel blog yang tidak hanya menampilkan sisi estetika melalui 

foto-foto suatu tempat, tetapi juga mengandung unsur bercerita (storytelling) tentang 

perjalanan yang dialami oleh sang penulis. Unsur storytelling inilah yang membedakan travel 

blog dari jenis blog lainnya. Selain itu, unsur storytelling pula yang memberikan nilai jual 

blog sebagai salah satu media advertising.   

Dalam travel blog, para pencinta traveling menuangkan tulisannya untuk bercerita 

tentang tempat-tempat yang mereka kunjungi dan pengalaman mereka saat berada di sana. 

Tempat-tempat yang dikunjungi dan diulas pun beragam, baik dalam maupun luar negeri. 

Sebuah blog di www.ranselkosong.com dengan penulis Yunaidi Joepoet banyak 

menceritakan tentang keindahan negeri Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, 

Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Selain menceritakan keindahan dan 

keunikan suatu destinasi wisata, penulis blog ini juga memuat informasi tentang kekhasan 

kuliner setempat, penginapan, serta transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai 

maupun mengeksplorasi tempat tersebut. Marischka Prudence, seorang blogger yang mulai 

menulis di Blogspot sejak 2011 dengan total page view pada akhir tahun 2015 lebih 1,6 juta, 

http://www.ranselkosong.com/
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juga banyak menceritakan tentang destinasi menarik di Indonesia. Misalnya keasrian wisata 

Desa Bahoi yang berada di wilayah utara Minahasa, 1,5 jam dari Manado 

(marischkaprudence.blogspot.co.id). Dalam sebuah travel blog, secara langsung maupun 

tidak, penulis blog mempromosikan destinasi wisata yang mereka kunjungi dan dapat 

membuat para pembaca ingin merasakan perjalanan yang mereka ikuti. Hsiao et al. (2013) 

menerangkan bahwa storytelling blog merupakan sebuah cara pemasaran yang menggunakan 

bentuk yang berbeda seperti kata-kata, suara, dan gambar, yang mengekspresikan cerita dan 

proses narasi dalam menyampaikan nilai dari suatu isi. Travel blog dengan demikian bisa 

dimanfaatkan sebagai sarana atau media untuk advertising dan memasarkan suatu destinasi 

wisata karena adanya kebutuhan orang untuk mendapatkan informasi tentang tujuan wisata 

sebelum traveling.  

Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada travel blog yang menceritakan 

tentang perjalanan ke suatu tempat yang menarik dan indah di Indonesia, tetapi belum banyak 

diketahui orang Indonesia. Travel blog yang menjadi fokus pada penelitian ini berjudul “The 

Extraordinary Flores!” yang ditulis oleh seorang travel blogger bernama Trinity (naked-

traveler.com). Trinity merupakan seorang travel blogger pertama di Indonesia, yang mulai 

menulis blog sejak tahun 2005. Dalam kurun waktu 2 tahun, blog-nya dinominasikan sebagai 

finalis Indonesia’s Best Blog Awards. Hingga saat ini Trinity telah menulis 12 buku travel 

yang menjadi best-seller nasional, termasuk seri The Naked Traveler. Seri buku ini juga akan 

ditampilkan sebagai film bioskop pada akhir tahun 2016. Kredibilitas Trinity sebagai penulis 

tentang traveling juga terlihat dari pengalamannya sebelumnya. Dia pernah bekerja sebagai 

Editor in Chief majalah travel Venture, kontributor regular Yahoo! Travel, kolumnis pada 

majalah travel JalanJalan, dan host TV pada acara MNC Food & Travel. Selain itu, pada 

tahun 2010 Trinity juga pernah mendapatkan penghargaan Indonesia Travel & Tourism 

Awards sebagai penulis travel terkemuka.  
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Salah satu tulisan Trinity yang berjudul “The Extraordinary Flores” ini (di-post pada 

tanggal 18 Mei 2015) menceritakan perjalanan sang penulis blog ke berbagai tempat menarik 

di Flores selama 4 hari. Umumnya saat ke Flores, tempat yang dikunjungi adalah Labuan 

Bajo dan Pulau Komodo. Namun pada blog ini, Trinity menceritakan pengalamannya ke 

Flores bagian tengah antara lain rumah bekas tempat tinggal Bung Karno, Blue Stone Beach, 

desa nelayan Riung, Pulau Kalong, Pulai Rutong, dan lainnya. Tulisan ini telah di-share lebih 

dari 550 kali di Facebook (4 Agustus 2016). Selain objek perjalanan yang menarik, travel 

blog ini juga mengandung unsur bercerita (storytelling) yang kronologis dan rangkaian cerita 

yang memiliki hubungan sebab-akibat (causality) tentang perjalanan penulis blog. Kronologis 

mengacu pada sederetan kejadian dan urutannya atau dimensi waktu dalam suatu cerita. 

Contohnya penulis menceritakan dia berangkat dari Denpasar menuju Ende, dengan transit 

sebentar di Labuan Bajo. Setelah itu, dia mengunjungi rumah bekas tempat tinggal Bung 

Karno yang saat ini dijadikan museum. Di samping kronologis, cerita juga perlu mengandung 

unsur causality yang menjelaskan hubungan antara komponen cerita. Contohnya penulis 

menjelaskan mengapa menurutnya pantai di Pulau Rutong adalah yang terbaik, yaitu karena 

airnya bening, pasirnya putih halus, pantainya landai tak berkarang dan tak berbatu. 

Untuk mencari tahu lebih dalam mengenai fenomena travel blog, pada tanggal 27 Juli 

- 6 Agustus 2016 dilakukan wawancara langsung kepada tiga puluh orang yang gemar 

traveling untuk berlibur dan pernah melakukan pencarian informasi melalui travel blog 

sebelum traveling. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang 

membuat orang tertarik untuk mengunjungi suatu tempat setelah mereka membaca travel 

blog sebagai salah satu media advertising. Hasil wawancara menyatakan bahwa komponen 

utama yang paling banyak mempengaruhi pembaca saat membaca travel blog adalah foto-

foto yang menarik dari tempat yang diceritakan, serta tampilan blog yang simple dan mudah 

terbaca. Kedua, jika blog itu menceritakan suatu destinasi wisata secara detail tentang 
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keunikan suatu destinasi. Lebih jauh, review positif penulis blog serta komentar pembaca 

lainnya juga mempengaruhi pandangan seorang pembaca terhadap destinasi tersebut. Selain 

review yang diberikan penulis, hal yang membuat seseorang tertarik terhadap suatu tempat 

adalah jika mereka merasakan hal yang sama tentang keindahan atau daya tarik tempat yang 

diceritakan di dalam travel blog tersebut. Biaya atau bujet juga menjadi pertimbangan yang 

dapat menentukan seseorang tertarik atau tidak mengunjungi destinasi yang ditulis pada 

travel blog. Ada pula yang mengungkapkan bahwa siapa penulis blog tersebut merupakan hal 

yang penting. Jika penulis tersebut terpercaya dan memiliki banyak pengalaman dalam 

bidang traveling, seseorang dapat memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap tulisan yang 

dibuatnya. Hal lainnya adalah ketertarikan itu muncul jika destinasi yang diceritakan sesuai 

dengan minat mereka. Misalnya tempat yang diceritakan di blog cocok untuk rekreasi 

keluarga (baik dengan anak maupun orangtua), menampilkan keindahan alam, kuliner, atau 

adanya kesempatan mengeksplorasi budaya setempat.   

Berdasarkan fenomena dan hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya, 

penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peranan blog sebagai media advertising 

dengan menganalisis keterkaitan komponen-komponen heuristic dari storytelling blog yang 

terdiri dari perceived esthetics, narrative structure, dan self-referencing terhadap intention to 

attend the tour para pembaca travel blog “The Extraordinary Flores” yang ditulis oleh Trinity 

‘The Naked Traveler’. Penelitian ini akan mereplikasi model penelitian dari Hsiao et al. 

(2013) yang berjudul “The Influence of the Components of Storytelling Blogs in Readers’ 

Travel Intentions”. 
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1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komponen-komponen storytelling 

blog pada travel intention para pembaca. Dengan demikian, perumusan masalah yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1) Apakah perceived esthetics dari storytelling blog mempunyai pengaruh positif terhadap 

empathy pembaca? 

2) Apakah narrative structure dari storytelling blog mempunyai pengaruh positif terhadap 

empathy pembaca? 

3) Apakah self-referencing dari storytelling blog mempunyai pengaruh positif terhadap 

empathy pembaca? 

4) Apakah perceived esthetics dari storytelling blog mempunyai pengaruh positif terhadap 

attitude pembaca? 

5) Apakah narrative structure dari storytelling blog mempunyai pengaruh positif terhadap 

attitude pembaca? 

6) Apakah self-referencing dari storytelling blog mempunyai pengaruh positif terhadap 

attitude pembaca? 

7) Apakah empathy yang ditimbulkan oleh storytelling blog mempunyai pengaruh positif 

terhadap attitude pembaca? 

8) Apakah attitude pembaca mempunyai pengaruh positif terhadap intention to attend the 

tour? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah dijelaskan 

di atas, penelitian ini dirancang untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 
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1) Untuk mengetahui apakah perceived esthetics dari storytelling blog memiliki pengaruh 

positif terhadap empathy pembaca. 

2) Untuk mengetahui apakah narrative structure dari storytelling blog memiliki pengaruh 

positif terhadap empathy pembaca. 

3) Untuk mengetahui apakah self-referencing dari storytelling blog memiliki pengaruh 

positif terhadap empathy pembaca. 

4) Untuk mengetahui apakah perceived esthetics dari storytelling blog memiliki pengaruh 

positif terhadap attitude pembaca. 

5) Untuk mengetahui apakah narrative structure dari storytelling blog memiliki pengaruh 

positif terhadap attitude pembaca. 

6) Untuk mengetahui apakah self-referencing dari storytelling blog memiliki pengaruh 

positif terhadap attitude pembaca. 

7) Untuk mengetahui apakah empathy yang ditimbulkan oleh storytelling blog memiliki 

pengaruh positif terhadap attitude pembaca. 

8) Untuk mengetahui apakah attitude pembaca memiliki pengaruh positif terhadap intention 

to attend the tour. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat, baik secara 

akademis maupun praktis. 

1) Manfaat  teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi tentang strategi 

pemasaran di era digital, terutama mengenai pemasaran suatu destinasi wisata dengan 

menggunakan storytelling blog. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
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referensi bagi para peneliti lain yang memiliki ketertarikan dalam topik penelitian yang 

serupa. 

2) Manfaat praktis  

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara praktis baik kepada 

para travel blogger maupun kepada travel agency. Bagi para travel blogger, penelitian 

ini memberikan gambaran mengenai komponen-komponen dari storytelling blog apa 

saja yang memiliki pengaruh bagi para pembaca travel blog di Indonesia. Lebih jauh 

lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif bagi travel agency dalam 

pemilihan media pemasaran. Selain melakukan promosi melalui website dan media 

sosial, travel agency juga dapat mengembangkan sebuah blog yang efektif sebagai 

bagian dari pemasaran mereka. 

 

1.5  Pembatasan Masalah Penelitian 

Untuk mengurangi bias akibat luasnya bidang penelitian dan agar memberikan hasil 

yang maksimal, peneliti melakukan pembatasan masalah pada penelitian ini. Penelitian ini 

akan menganalisis pengaruh komponen-komponen dari storytelling travel blog tentang Flores 

di Nusa Tenggara Timur terhadap intention to attend the tour para pembaca. Penelitian ini 

menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: perceived esthetics, narrative structure, self-

referencing, empathy, attitude, dan intention to attend the tour.  

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan, secara garis 

besar penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 
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BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah yaitu alasan yang mendasari penelitian, perumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjabarkan teori-teori yang melandasi penelitian ini. Selain itu, bab ini juga 

menjelaskan teori yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yang menjadi dasar 

pemikiran penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengajuan hipotesis. 

 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian ini seperti lokasi penelitian, subjek dan 

objek penelitian, variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data, metode 

pengambilan sampel dan pengolahan data, serta analisis hasil uji studi pendahuluan (pre-test).   

 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil perhitungan dengan metode statistik untuk menjawab rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Pada bab ini ditampilkan karakteristik responden, statistik 

deskriptif, hasil uji hipotesis dan pembahasannya, serta perbandingan hasil antara penelitian 

sebelumnya dan penelitian sekarang.  

 

BAB V: KESIMPULAN    

Bab ini membahas kesimpulan penelitian, implikasi manajerial, dan keterbatasan penelitian. 

Penelitian ini juga memberikan saran-saran yang dapat dikembangkan untuk penelitian 

selanjutnya.




