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BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

Berlibur dengan kapal pesiar adalah liburan yang termasuk dalam kategori 

mewah. Dengan seiring perkembangan zaman, banyak merek perusahaan kapal 

pesiar yang mulai bersaing dalam dunia wisata. Perusahaan kapal pesiar saling 

bersaing pada pasar untuk mendapatkan para pelancong. Menurut Cruise Lines 

International Association yang dimuat pada artikel The Maritime Executive, 

Milenial adalah salah satu tren kunci yang mempengaruhi industri pelayaran 

(cruise)(Jordan, 2018). Generasi milenial adalah milenialang terkenal sangat aktif 

dalam hal apapun yang diminati dan lebih bersosialisasi dengan sekitar ataupun 

dengan jarak jauh yang di mana generasi ini sangat aktif dalam menggunakan 

teknologi atau yang disebut dengan generasi tech-savvy (W. H. Frey, 2018). 

Pada era dewasa ini, pengunaan teknologi menjadi kebutuhan masyarakat. 

Dengan kemudahan menggunakan teknologi, masyarakat dapat menerima 

informasi dengan cepat. Teknologi yang biasa digunakan kebanyakan masyarakat 

khususnya masyarakat yaitu smartphone. Kebutuhan masyarakat akan smartphone 

adalah untuk berkomunikasi. Media yang digunakan untuk berkomunikasi salah 

satunya adalah media sosial. Media sosial di definisikan sebagai semua aplikasi 

berbasis web yang memungkinkan pembuatan/ pertukaran konten yang dibuat 

pengguna dan memungkinkan interaksi antara pengguna (Taprial & Kanwar, 2012). 
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Berdasarkan data yang dimuat pada wearesocial 2018 dan 2019, pengguna 

aktif media sosial meningkat sejumlah 9% atau sejumlah 288 juta. Sedangkan, 

menurut wearesocial pada artikel yang dimuat dalam Aithority menyebutkan bahwa 

pengguna internet di Asia Pasifik tumbuh 10% dan pengguna media sosial aktif 

naik 12% pada tahun lalu yaitu pada tahun 2018 (AIT News Desk, 2019). Dengan 

meningkatnya hal tersebut, banyak perusahaan yang melihat potensi penjualan 

sehingga memanfaatkan media sosial sebagai media untuk promosi ataupun 

beriklan. Iklan adalah segala bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, 

barang, atau layanan berbayar oleh sponsor yang diidentifikasi (Kotler & 

Armstrong, 2014). Dengan demikian, iklan mempunyai peran penting untuk 

memberi informasi dan membangun brand image pada masyarakat. Salah satu 

perusahaan yang menggunakan potensi pasar dari media sosial sebagai media untuk 

beriklan adalah Dream Cruises. 

Dream Cruises yang merupakan anak salah satu dari Genting Cruise Lines 

Hong Kong. Genting Cruise Lines Hong Kong menaungi beberapa merek kapal 

pesiar yaitu Crystal Cruises, Dream Cruises, Star Cruises. Pada penelitian ini, 

peneliti membahas tentang Dream Cruises yang di mana memiliki beberapa tipe 

kapal pesiar, yaitu Genting Dream, World Dream dan Explorer Dream (Dream 

Cruises, 2019b).  

Genting Dream Cruises adalah kapal yang mempunyai rute yang memulai 

dari negara Singapura lalu berlanjut ke negara Thailand dan Malaysia, sekarang 

bertambah menjadi ke Indonesia pada wilayah Surabaya dan Bali bagian utara dan 

akan ada rencana untuk sampai ke wilayah Medan dan Pulau Bintan. 
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 Sedangkan untuk Dream World mempunyai rute yang memulai dari 

Hongkong dan Explorer Dream mempunyai rute yang memulai bukan dari bagian 

Asia yang di mana memulai dari Australia dan New Zealand. Dream Cruises 

membagikan informasi hal tersebut melalui media sosial yaitu Website dan 

Instagram. 

Dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi yang bersifat 

dua arah, perusahaan memerlukan penggunaan strategi supaya pesan yang 

disampaikan dapat diterima oleh masyarakat dengan tepat dan berbeda dengan 

competitor Dream Cruises yaitu Royal Caribbean Cruises, Princess Cruises dan 

Costa Cruises dalam media sosial (Rinukti, 2019).  Melalui media sosial, Dream 

Cruises memiliki target market yaitu masyarakat pada grup umur dari 25 hingga 

40 tahun ataupun disebut dengan milenial (Biyani, 2018) dan mempunyai ruang 

lingkup target market orang Asia yang mempunyai jiwa internasional (Dream 

Cruises, 2019b). 

I.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, sebagai berikut: 

Pada artikel detikTravel (2018), menurut hasil data yang dimuat oleh Cruise 

Line International Association, tren untuk berlibur dengan kapal pesiar bagi 

pelancong warga negara Indonesia menunjukkan angka yang baik (positif). Dengan 

hal tersebut, kenaikan setiap tahunnya terjadi. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2016, 

ada 33.200 orang yang berlibur dengan naik kapal pesiar. Sedangkan pada tahun 



 

4 
 

2017, angka tersebut naik menjadi 46.700 orang. Dari data tersebut, 46.700 orang 

itu merupakan demografi yang menunjukkan rata-rata usia wisatawan yang naik 

kapal pesiar adalah yang berusia 42 tahun. Untuk persentasenya sendiri, rentang 

usia kurang dari 19 Tahun: 16%, usia 20-39 Tahun: 28%, usia 40-59 Tahun: 32% 

dan terakhir, lebih dari 60 Tahun: 24%. Pada data tersebut menunjukkan bahwa 

generasi millenial adalah kelompok kedua yang paling rendah yang naik kapal 

pesiar. Farriek Tawfik selaku Direktur Asia Tenggara Princess Cruises, 

menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh mispersepsi generasi millenial milenial 

terhadap kapal pesiar. Dengan demikian, adanya permasalahan adalah adanya 

mispersepsi.  

Menurut Flynn, Reifler, & Nyhan (2016) memberikan definisi mispersepsi 

sebagai berikut: 

“When interpretations, rumors, and conspiracy theories like these are false or unsupported 

by the best available evidence, they can be usefully defined and analyzed as misperceptions 

(though there are, of course, important differences between the concepts).”  

 

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa mispersepsi merupakan 

hal yang bertolak belakang dengan bukti nyata dengan adanya kesalahan dalam 

penerima informasi dengan pemberi informasi. 

Mispersepsi dialami oleh milenial pada masyarakat Indonesia terhadap liburan 

dengan kapal pesiar, tapi pada faktanya perusahaan kapal pesiar memiliki target 

market yang salah satunya yaitu segmentasi milenial yang di mana target market 

kapal pesiar memiliki mispersepsi terhadap liburan dengan kapal pesiar. 

Perusahaan kapal pesiar khususnya Dream Cruises memilih menggunakan Website 
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dan media sosial sebagai sarana media komunikasi yang di mana media sosial 

sangat digemari oleh generasi milenial.  Dengan latar belakang dan identifikasi 

masalah yang sudah dijabarkan oleh peneliti, maka penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis isi media sosial Dream Cruises terhadap milenial. 

I.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah teridentifikasi, peneliti dapat merumuskan 

masalah ke dalam pertanyaan, sebagai berikut: 

“Bagaimana isi situs dan media sosial Dream Cruises dalam membentuk 

persepsi milenial untuk berlibur menggunakan kapal pesiar Dream Cruises? 

I.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan permasalahan yang di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi pertanyaan penelitian, 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana isi situs dan media sosial Dream Cruises 

dalam membentuk persepsi milenial untuk berlibur menggunakan kapal 

pesiar Dream Cruises. 

2. Untuk menganalisis bagaimana isi situs dan isi media sosial dibangun secara 

tepat untuk segmentasi pasar yang dituju dalam hal ini milenial. 

I.5 Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Akademis 

Hasil dalam penelitian ini, secara akademis dapat digunakan sebagai 

berikut: 



 

6 
 

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian tentang analisis 

isi Website dan media sosial sebuah kapal pesiar dalam membangun 

persepsi untuk menargetkan milenial untuk liburan dengan kapal 

pesiar. 

2. Kegunaan Praktis  

Secara praktis, penelitian ini di harapkan berguna baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap: 

a. Dream Cruises sebagai salah satu preferensi, sumbangan 

pemikiran dan bahan pertimbangan dalam ruang lingkup 

media sosial untuk kedepannya. 

b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran dan informasi untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut tentang analisis isi kualitatif dalam 

situs dan media sosial ataupun kapal pesiar. 

 

3. Kegunaan Sosial 

 Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat 

menjadi suatu ilmu yang dapat mudah dimengerti khususnya adalah 

ilmu dalam analisis isi situs dan media sosial secara kualitatif ataupun 

tentang kapal pesiar. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam memahami isi tulisan penulis dan untuk 

memberikan gambaran garis besar penulisan, maka penulisan dilakukan dengan 

sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta 

sistematika penelitian. 

 

BAB II: OBJEK PENELITIAN 

Di dalam bab ini, Peneliti akan membahas mengenai Dream Cruises, 

serta ruang lingkup dari objek penelitian tersebut. 

 

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab ini, Peneliti akan membahas mengenai teori dan 

konsep terkait topik penelitian, yang akan menjadi acuan bagi peneliti 

dalam menyusun analisis dan pembahasan. Dalam bab ini, Peneliti akan 

menjabarkan kerangka pemikiran peneliti dalam melakukan analisis terkait 

variabel-variabel tertentu. 
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BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan 

data, definisi konseptual dari variabel-variabel pada model dengan 

indikator-indikator operasionalnya, uji validitas dan realibilitas, serta alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian. 

 

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil penelitian secara rinci sesuai dengan hasil 

wawancara dan analisis konten. Pembahasan dijabarkan sesuai dengan hasil 

penelitian. 

 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah dikaji oleh 

peneliti dan saran untuk penelitian selanjutnya. 


