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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (RIPPARNAS) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 yang 

didalamnya terdapat misi pembangunan kepariwisataan nasional yang terdiri 

dari berbagai pengembangan. Pertama, Pengembangan destinasi pariwisata 

yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, 

meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat. Kedua, 

Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk 

meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Ketiga, 

Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, dan mewujudkan pariwisata 

yang berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 

tahun 2009 Tentang pembangunan kepariwisataan meliputi industri 

pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan, dan pemasaran pariwisata 

(BPK, 2011). 

Pemasaran pariwisata Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang memiliki strategi pemasaran pariwisata diantaranya adalah Push and 

Pull Strategy. Strategi pemasaran ini merupakan salah satu strategi pemasaran 

yang paling banyak diterapkan pada berbagai kantor pemerintah maupun 

swasta yang mengurus sektor pariwisata Indonesia (Bungin, 2015). Pull 
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Strategy merupakan strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik 

wisatawan. Pull Strategy digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan 

kehendak berkunjung ke Indonesia pada wisatawan lokal maupun 

internasional. Strategi ini menggunakan media elektronik dan media cetak 

sebagai alat pemasarannya agar lebih efektif. Push Strategy atau strategi 

mendorong merupakan strategi pemasaran yang bertujuan untuk mendorong 

industri pariwisata yang ada di dalam maupun luar Indonesia untuk melakukan 

pengenalan dan penjualan produk Pariwisata Indonesia melalui pertemuan 

perdagangan, pengadaan bahan promosi, kerjasama promosi, untuk 

mendatangkan wisatawan. Namun bedanya dengan Pull Strategy adalah, Push 

Strategy ini digunakan dalam keadaan anggaran yang minimalis sehingga 

kegiatan promosi melalui iklan pada media eletronik maupun media cetak dan 

digantikan dengan pemasaran yang lebih intensif seperti mengikuti bursa 

pariwisata, travel fair, dan lain-lainnya di luar negeri (Bungin, 2015). 

Menteri Pariwisata melakukan pemasaran pariwisata melalui Kegiatan 

FGD II (Focus Group Discussion) yang dilaksanakan di Jakarta pada Tanggal 

24 Oktober 2019 menjelaskan tentang marketing 4.0., mengelola dan merebut 

pasar millennial, big data dan market intelligent (lifecycle dan lifestyle) dan 

membahas strategi penerapan Branding, Advertising, Selling (BAS), 

Destination, Origin, Time (DOT), Paid Media, Owned Media, Media sosial, 

Endorse (POSE) (Kemenpar, 2017). Strategi pemasaran BAS merupakan 

strategi pemasaran pariwisata Indonesia yang didalamnya menekankan 

pemasaran dalam hal branding. Branding adalah upaya untuk 
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mempromosikan pariwisata yang dapat dijadikan pembeda ataupun identitas 

suatu produk melalui penempatan iklan di website, media ruang, TV, dan 

media cetak, mengadakan festival di mancanegara, dan mengadakan 

perjalanan dengan mendatangkan sekelompok wisatawan sesuai dengan paket 

wisata yang ditawarkan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara), devisa 

pariwisata, penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, meningkatkan investasi 

bidang pariwisata, dan meningkatkan citra pariwisata Indonesia (Kemenpar, 

2018).  

Melalui media sosial, Kementerian Pariwisata dapat melakukan 

pemasaran, menyebarkan informasi terkait produk, event kepariwisataan, dan 

destinasi pariwisata kepada calon wisatawan secara efektif dan efisien. 

Menurut Osterrieder (2013) pengertian media sosial adalah platform media 

yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka 

dalam beraktivitas maupun berkolaborasi, media sosial dapat dilihat sebagai 

medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna 

sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Dengan strategi media sosial yang 

tepat dan eksekusi strategi yang baik, maka Kementerian Pariwisata dan 

industri pariwisata di Indonesia dapat meningkatkan citra positif pariwisata 

nasional sehingga jumlah kunjungan wisatawan nusantara akan meningkat 

(Yahya, 2018).  

Menteri Pariwisata juga melakukan pemasaran dengan cara menargetkan 

kelompok wisatawan tertentu daripada mencoba menarik wisatawan secara 
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massal/umum. Proses tersebut akan membantu pemasaran dalam 

memfokuskan kelompok wisatawan yang memiliki daya tarik tinggi terhadap 

pariwisata, Menteri Pariwisata juga melakukan segmentasi pasar dalam rangka 

Millenial Tourism memperhatikan wisatawan yang sudah sangat digital dan 

70% dari wisatawan tersebut merupakan millenial travellers (Yahya, 2019).  

Berdasarkan data distribusi jumlah perjalanan wisatawan nusantara 

menurut kelompok umur pada semester I (Januari-Mei) tahun 2014 di 

Indonesia (Kemenpar, 2014), menyatakan bahwa wisawatan usia produktif 

(15-44 tahun) mendominasi dengan 49.6% dari total yang melakukan 

perjalanan wisata sebanyak 116,8 juta wisatawan. Jumlah data tersebut tidak 

mencapai 50% dari angka penduduk Indonesia usia produktif yang lebih dari 

171 juta jiwa dan menunjukkan tingginya potensi wisatawan muda atau dalam 

usia produktif di Indonesia (BPS, 2018). 

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta 

jiwa atau setara dengan 54,68% dari total jumlah penduduk Indonesia, dengan 

komposisi terbesar berdasarkan usia berada pada rentang masyarakat berusia 

19 sampai 34 tahun, yakni sebesar 49,52% (Kominfo, 2018). Rentang usia 

yang dikenal sebagai generasi milenial atau generasi Y merupakan pengguna 

internet yang paling mendominasi dan dapat menghabiskan waktu di 

lingkungan digital dapat diartikan informasi teknologi sangat memengaruhi 

bagaimana generasi milenial hidup dan bekerja (Bennett, Maton, & Kervin, 

2008). 
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Generasi milenial lahir antara tahun 1980 sampai 2000 mayoritas telah 

tumbuh dengan kemajuan teknologi seperti komputer dan internet. Generasi 

ini secara natural pengguna aktif media sosial dan perangkat seluler serta 

aplikasi yang membuat generasi milenial tetap terhubung dengan rekan 

maupun keluarga (Lazarevic, 2012). Generasi Y atau Millennial Generation 

merupakan kelompok anak muda yang berusia belasan tahun hingga awal tiga 

puluhan (Horovitz, 2012) Generasi Y juga memiliki nama lain, seperti Net 

Generation, Echo Boomers, N-Geners, Nexters, Internet Generation, 

Millennials (Dimitriou & Blum, 2015). Jumlah generasi Y di Indonesia 

semakin meningkat setiap tahun sebesar 50.36 persen dari jumlah penduduk 

Indonesia yang dapat kita lihat pada Tabel 1.1. di bawah ini (Budianto, et al., 

2018). 

Tabel 1.1 

Jumlah Generasi Y (Generasi Milenial)  

No. Provinsi Jumlah (ribu) 

1 Banten 4.574,63 

2 DKI Jakarta 3.861,07 

  3   Jawa Barat 16.503,65 

4 Jawa Timur 12.335,25 

5 Jawa Tengah 10.601,50 

6 DI Yogyakata 1.214,99 

7 Bali 1.370,66 

8 Maluku 607,12 

Sumber : Budianto,  et al., 2018 

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah generasi Y di Indonesia yang 

semakin meningkat juga mendukung kemajuan penggunaan informasi melalui 
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internet. Generasi Y atau generasi milenial merupakan generasi yang 

melibatkan internet dalam aspek kehidupan mereka, dan sangat terpengaruh 

dengan perkembangan teknologi (Budianto, et al., 2018). Generasi ini bahkan 

dapat menggunakan kemajuan teknologi seperti internet untuk melakukan 

komunikasi di samping melalui tatap muka, seperti melalui pengirim pesan 

atau email dan melalui berbagai media sosial (Young et al., 2013). Internet 

menjadi sebuah ruang digital yang memberikan banyak kemudahan kepada 

penggunanya dan beragam akses terhadap informasi dan hiburan dari berbagai 

penjuru dunia dapat dicari melalui internet. Internet juga menembus batas 

dimensi kehidupan pengguna, waktu dan ruang, yang dapat di akses oleh 

siapapun, kapanpun dan dimanapun (Qurrota, 2015). 

Hampir semua pengguna internet juga menggunakan media sosial sebagai 

alternatif alat komunikasi secara digital terhadap orang sekitar. Hal ini dapat 

dilihat dari berkembangnya media sosial, diawali oleh Friendster pada tahun 

2002 yang ditemukan oleh Jonathan Abram, Tahun 2004 Facebook ditemukan 

oleh Mark Zuckerberg dan dua tahun kemudian Tahun 2006 Twitter 

ditemukan oleh Jack Dorsey dan yang terakhir Tahun 2010 media sosial 

Instagram dan Path. Situs web ini lebih menawarkan jejaring sosial yang 

memberi peluang bagi penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan 

secara terbuka dan lebih leluasa (Mulyati, 2014). 

Menurut Van (2013) pengertian media sosial adalah platform media yang 

memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam 

beraktivitas maupun berkolaborasi, media sosial dapat dilihat sebagai media 
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(fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus 

sebagai sebuah ikatan sosial. Kaplan & Heinlein (2010) menambahkan, media 

sosial merupakan sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun 

berdasarkan kerangka pikiran ideologi dan teknologi dari Web 2.0. dan 

pengguna aktif media sosial sebanyak 132,7 juta jiwa dari jumlah total 

populasi Indonesia yang mencapai 265.4 juta jiwa (Haryanto, 2018). 

Berdasarkan usia, jumlah pengguna internet yang terbanyak adalah kategori 

usia 19-34 tahun (49,52%), diikuti kategori usia 35-54 tahun (29,55%) dan 

usia 13-18 tahun (16,68%) serta usia diatas 54 tahun (4,24%) (APJII, 2017). 

Media sosial yang paling aktif digunakan di Indonesia adalah Youtube, 

Facebook, Whatsapp dan Instagram yang dapat kita lihat dari tabel 2 (Pertiwi, 

2018). 

Tabel 1.2 

Media Sosial Yang Paling Aktif Digunakan Di Indonesia  

No. Media Sosial Pengguna (persentase) 

1 Youtube 43% 

2 Facebook 41% 

3 Whatsapp 40% 

4 Instagram 38% 

5 Line 33% 

6 Twitter 27% 

Sumber: Pertiwi, 2018. 
 

Pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa media sosial yang paling aktif 

digunakan di Indonesia adalah Youtube dengan angka 43% dari penduduk, 

kemudian disusul  oleh Facebook dengan pengguna aktif 41% dari jumlah 

penduduk, di urutan ketiga adalah Whatsapp dengan pengguna aktif 40% dari 
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jumlah penduduk, sedangkan Instagram berada pada posisi keempat dengan 

jumlah pengguna aktif sebanyak 38% dari jumlah penduduk (Pertiwi, 2018). 

Penelitian Tritama & Tarigan (2016) mengungkapkan bahwa peran 

pemasaran melalui media sosial merupakan faktor penting untuk 

memperkenalkan suatu brand kepada pengguna media sosial. Menteri 

Pariwisata melakukan pemasaran pariwisata melalui strategi penerapan BAS 

dengan memanfaatkan media sosial. Pendekatan BAS untuk mengoptimalkan 

branding, marketing communication portfolio, dan melakukan aktivitas 

pemasaran dan event-event penjualan produk pariwisata Indonesia 

(Kemenpar, 2018). 

Bungin (2015) dalam buku Komunikasi Pariwisata (Tourism 

Communication) menjelaskan bahwa branding dapat menciptakan 

karakteristik, mengidentifikasi deferensiasi, citra positif dan meningkatkan 

keunggulan yang kompetitif dalam rangka mencapai tujuan daerah. Brand 

memiliki peran penting dan brand yang kuat dapat menjelaskan identitas 

sebuah destinasi secara keseluruhan dan mempunyai nilai jual yang dapat 

mengembangkan sebuah destinasi (Roostika, 2012). 

Kementrian Pariwisata memperkenalkan logo branding 10 (sepuluh) 

Destinasi Pariwisata Indonesia dan salah satu diantaranya adalah Kota 

Bandung dengan logo Destination Branding “Stunning Bandung”. “Stunning 

Bandung” dikenalkan pada tahun 2017 untuk mengedukasi potensi wisata dan 

meningkatkan jumlah wisatawan ke Kota Bandung (Indah, 2016).  
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Destination Branding “Stunning Bandung” dilakukan untuk 

memperkenalkan pariwisata Kota Bandung kepada wisatawan, dan diharapkan 

wisatawan mendapatkan informasi tentang produk pariwisata Kota Bandung, 

sehingga wisatawan akan mempertimbangkan Kota Bandung sebagai tujuan 

destinasi pariwisata dan dapat meningkatkan jumlah dan daya saing industri 

pariwisata di Kota Bandung (Dyah, 2018). Stunning Bandung yaitu “Where 

the Wonders of West Java Begin” menjadi satu wujud keberagaman Jawa 

Barat yang dimulai dari Kota Bandung. Destination Branding tersebut 

ditujukan untuk membentuk mindset wisatawan bahwa keindahan alam Jawa 

Barat sebagian besar memang diwakili oleh Kota Bandung, namun jika 

wisatawan ingin melihat keindahan Jawa Barat seutuhnya, perjalanan mereka 

dapat dimulai dari Kota Bandung (Octavianti, Apriliani, Mulyana, 2018).  

Kementerian Pariwisata juga mendukung strategi untuk memajukan 

wisata kuliner Indonesia diantaranya dengan menetapkan destinasi wisata 

kuliner unggulan di Indonesia antara lain Bali dan Bandung. Menteri 

Pariwisata Arief Yahya juga mengajak anak-anak muda untuk 

mempromosikan destinasi-destinasi wisata kuliner yang ada di daerahnya 

masing-masing melalui program Millenial Tourism Corner di Upnormal 

Coffee Roster Cihampelas 96, Bandung (Sakti, 2019).  Data consumer 

spending by generation yang dimuat dalam businessinsider.com  Tahun 2017 

menyatakan generasi milenial merupakan generasi yang paling banyak 

mengeluarkan uang pada bisnis restoran dibandingkan dengan generasi 

sebelumnya (Rapier, 2017). Data statistik dan hasil survei ekonomi kreatif 
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pada tahun 2017, mencatat bahwa bisnis kuliner memberikan kontribusi 

terbesar untuk sektor ekonomi kreatif dibandingkan dengan 16 subsektor yang 

diteliti. Kementerian Perindustrian mencatat sumbangan industri makanan dan 

minuman terhadap PDB industri nonmigas mencapai 34,95% pada triwulan 

ketiga tahun 2017. Hasil tersebut menjadikan sektor makanan dan minuman 

menjadi kontributor PDB industri terbesar dibandingkan subsektor lain dan 

pencapaian tersebut mengalami kenaikan 4% dibanding periode yang sama 

pada tahun 2016 (Munaf, 2017).  

Kota Bandung juga mempromosikan pariwisata belanjanya sebagai salah 

satu kota yang disebut "surga belanja" yang dapat menarik banyak wisatawan, 

tetapi data menunjukkan penurunan jumlah wisatawan berkunjung ke Kota 

Bandung (Nugroho, 2009).  Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 jumlah 

kunjungan wisatawan nusantara di Kota Bandung mengalami penurunan dan 

pada Tahun 2016 jumlah tersebut turun ke angka 4.827.589  (BPS Kota 

Bandung, 2018), dapat dilihat dari tabel 1.3 di bawah ini. 

Tabel 1. 3 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kota Bandung,  

Tahun 2011-2016 

No Tahun Wisata Nusantara 

1 2011 6.487.239 

2 2012 5.080.584 

3 2013 5.388.292 

4 2014 5.627.421 

5 2015 5.877.162 

6 2016 4.827.589 
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Sumber: BPS Kota Bandung (2018). 

 Sudah sejak lama kota Bandung memang dikenal sebagai barometer 

fashion di Indonesia, dan dikenal dengan sebutan Paris van Java karena 

produk fashion Kota Bandung menjadi salah satu destinasi wisata belanja 

primadona (Rahmawati, 2015) Namun hal tersebut tidak membuat Kota 

Bandung menjadi Objek Wisata Belanja unggulan, pada Tahun 2018 yang 

berhasil meraih Anugerah Pesona Indonesia (API) dengan kategori Objek 

Wisata Belanja Unggulan mengalahkan sembilan daerah di Indonesia adalah 

Pasar Tomok yang merupakan objek wisata berbelanja dan tempat destinasi 

bersejarah di kawasan danau Toba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten 

Samosir Sumatera Utara (Mustika, 2018). 

Upaya mendukung pemasaran wisata Kota Bandung, pihaknya 

membentuk Badan Promosi Daerah Kota Bandung (Bandung Tourism 

Promotion Board) yang melibatkan para masyarakat untuk mempromosikan 

Kota Bandung di media sosial Facebook, Twitter, Instagram, maupun 

Youtube. Pemasaran wisata Kota Bandung juga dilakukan melalui 

website www.disbudpar.bandung.go.id yang menyediakan berbagai informasi 

seputar agenda event wisata, hotel, resto, dan lokasi-lokasi wisata unggulan 

(Agustina, 2018). Wisatawan pengguna smartphone berbasis OS Android 

dapat mengunduh beragam informasi seputar Bandung dari Google Play. 

Aplikasi tersebut diantaranya Hi Bandung (menyuguhkan info transportasi 

menuju lokasi wisata), Bandung 247 (tampilan kamera lalulintas yang 

membantu wisatawan menuju lokasi wisata atau membantu wisatawan 
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menghindari kemacetan melalui jalan alternatif), Kuliner Urang Bandung 

(menyajikan resto atau tempat kuliner), dan Hotels in Bandung (informasi 

hotel). Selain itu Bandung memiliki lokasi wisata belanja antara lain Rumah 

Mode, Cihampelas, Pasar Baru, Jalan Dago, Jalan Trunojoyo – Sultan Agung, 

Jalan Riau, Cibaduyut, dan Pasar Gede Bage (Agustina, 2018). 

Pada Tahun 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota 

Bandung menargetkan jumlah kunjungan wisatawan dapat mencapai 49,75 

juta wisatawan. Di antaranya 48 juta kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) 

dan 1,75 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) (Dyah, 2018). 

Gubernur Kota Bandung Ridwan Kamil menerapkan salah satu cara untuk 

meningkatkan kunjungan wisatawan lewat kuliner dan belanja sejalan dengan 

strategi destination branding yang dicanangkan oleh pemerintah Kota 

Bandung dan memperkenalkan kepada wisatawan melalui media sosial. 

Slogan yang diangkat adalah “Stunning Bandung: Where the wonders of West 

Java begins.” Slogan tersebut bermakna, Bandung sebagai gerbang pariwisata 

Jawa Barat (Prahadi, 2016). 

Strategi pemasaran melalui destination branding “Stunning Bandung” dan 

media sosial serta strategi kuliner dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah 

Kota Bandung menjadi topik yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis ingin 

mengetahui pengaruh destination branding, media sosial, wisata kuliner dan 

wisata belanja yang merupakan strategi pemasaran pariwisata dengan 

memanfaatkan kemajuan dan perkembangan teknologi melalui media sosial 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Kota Bandung, untuk 

http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2017/04/11/ini-16-destinasi-wisata-unggulan-jawa-barat-2017-398638
http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2017/04/11/ini-16-destinasi-wisata-unggulan-jawa-barat-2017-398638
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memperkenalkan destination branding “Stunning Bandung” melalui media 

sosial untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung 

khususnya generasi Y melalui wisata kuliner dan wisata belanja.  

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sarjono (2017) juga 

menunjukan bahwa media sosial bermanfaat untuk kegiatan promosi city 

brand Kota Pekalongan sebagai kota Batik, melalui media sosial Instagram 

dengan menggunakan akun @instapekalongan, dengan kriteria atribut, pesan, 

diferensiasi dan ambasador yang ditampilkan melalui tampilan foto dan video. 

Melalui cara tersebut Kota Pekalongan mampu menarik pengguna media 

sosial untuk melihat bahkan ada keinginan datang dan tinggal di Kota 

Pekalongan. Penelitian ini juga meneliti pemasaran yang dilakukan dengan 

media sosial namun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

terhadap Kota Pekalongan, penelitian ini dilakukan terhadap Kota Bandung. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prayini (2013) dan Tambunan 

(2016) menunjukkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata 

dipengaruhi oleh destination branding dan media sosial. Penelitian tersebut 

meneliti wisatawan nusantara pada umumnya yang berkunjung ke luar negeri 

seperti Thailand, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih khusus 

wisatawan generasi Y yang berkunjung ke Kota Bandung. Adapun penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Nurwitasari (2015) dan Chen (2013) 

menunjukkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata 

dipengaruhi oleh wisata kuliner dan wisata belanja. Penelitian ini hanya 
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meneliti wisatawan pada umumnya dan penulis ingin meneliti lebih khusus 

terhadap generasi Y yang berkunjung ke Kota Bandung. 

Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitan dengan judul Pengaruh Destination Branding, 

Media Sosial, Wisata Kuliner dan Wisata Belanja terhadap Keputusan 

Berkunjung  Generasi Y ke Kota Bandung. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah agar 

penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta permasalahan 

yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, perumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah destination branding “Stunning Bandung” memengaruhi keputusan 

berkunjung generasi Y ke Kota Bandung? 

2. Apakah media sosial memengaruhi keputusan berkunjung generasi Y ke 

Kota Bandung? 

3. Apakah wisata kuliner memengaruhi keputusan berkunjung generasi Y ke 

Kota Bandung? 

4. Apakah wisata belanja memengaruhi keputusan berkunjung generasi Y ke 

Kota Bandung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat memperoleh analisa sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara destination branding “Stunning 

Bandung” terhadap keputusan berkunjung pada generasi Y ke Kota 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara media sosial terhadap keputusan 

berkunjung pada generasi Y ke Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara wisata kuliner terhadap keputusan 

berkunjung pada generasi Y ke Kota Bandung. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara wisata belanja terhadap keputusan 

berkunjung pada generasi Y ke Kota Bandung. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah berupa manfaat teoritis dan 

manfaat praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat mendorong terjadinya 

keputusan berkunjung pada generasi Y dan dapat dijadikan instrumen 

pemasaran yang dapat digunakan oleh pengelola destinasi wisata dalam 

meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi yang dikelola. 

2. Bagi pengusaha dan masyarakat Kota Bandung diharapkan penelitian ini 

dapat menjadi instrumen pemasaran untuk pelaku usaha yang ingin 

mengembangkan usaha di bidang kuliner, belanja dan bidang usaha 

pariwisata lainnya. 
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3. Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan penelitian selanjutnya 

mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini. 

4. Bagi Wisatawan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi 

bagi wisatawan khususnya Generasi Y dalam melakukan perjalanan wisata 

ke Kota Bandung. 

E. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis ingin memaparkan tentang latar belakang masalah 

penelitian yaitu jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung yang 

mengalami penurunan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, 

rumusan masalah penelitian apakah destination branding, media sosial, wisata 

kuliner dan wisata belanja berpengaruh terhadap keputusan bekunjung pada 

generasi Y ke Kota Bandung, dan tujuan penelitian yang ingin diteliti oleh 

penulis adalah ingin mengetahui apakah destination branding, media sosial, 

wisata kuliner dan wisata belanja berpengaruh terhadap keputusan berkunjung 

pada generasi Y ke Kota Bandung dan sistematika penelitian. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Peneliti ingin menjelaskan rerangka teoritis yang memaparkan teori 

pemasaran, generasi Y, destination branding, media sosial, wisata kuliner, 

wisata belanja dan keputusan berkunjung, penulis juga menjelaskan hasil 

penelitian teoritis yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya dengan variabel destination branding, media sosial, wisata 

kuliner dan wisata belanja yang memiliki pengaruh terhadap keputusan 

bekunjung wisatawan, rerangka konseptual yang merupakan modifikasi dari 

peneliti sebelumnya dan pengembangan hipotesis yang terdiri dari 4 hipotesis 

yang diturunkan dari teori yang menjadi dasar konseptual. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang waktu dan wilayah penelitian 

yang berada di Kota Tangerang dan penelitian dilakukan dari bulan September 

sampai desember, jenis penelitian yang diteliti oleh penulis merupakan 

penelitian kuantitatif deskriptif melalui survei penelitian, populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Pelita Harapan, sampel penelitian 

ini adalah mahasiswa Fakultas Pariwisata Universitas Harapan, dan teknik 

pengambilan sampel menggunakan kuisioner, sumber data penelitian 

merupakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data adalah 

probability sampling, terdapat 5 variabel penelitian , definisi operasional 

variabel, instrument penelitian, dan teknik analisis data menggunakan SPSS. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Penulis ingin menjelaskan analisis deskriptif mengenai profil responden, hasil 

olah data kuesioner variabel destination branding, media sosial, wisata 

kuliner, wisata belanja dan keputusan berkunjung, uji normalitas dilakukan 

oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel berdistribusi normal atau 

tidak, uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relative konsisten, uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner dan analisa regresi digunakan untuk 

mengetahui hipotesis dari satu independen variabel memengaruhi suatu 

dependen variabel. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian yang diteliti oleh 

penulis terdapat pengaruh positif antara destination branding, media sosial, 

wisata kuliner dan wisata belanja terhadap keputusan berkunjung generasi Y 

ke Kota Bandung, keterbatasan penelitian dan implikasi atau saran yang dapat 

diberikan penulis. 
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