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ABSTRACT 

Instagram is a social media that is used for marketing purposes. This study 

aimed to analyze the effect of posting to the Instagram account 

@bentokopiindonesia on interest in visiting Bento Kopi Yogyakarta during the 

Covid-19 pandemic. The sample used in this study is @bentokopiindonesia’s 

Instagram account followers based on the Slovin formula. This study used a 

quantitative method with data collection techniques using a questionnaire and 

used Uses and Effect Theory as the basic theory. 

 

The study results showed an effects of posting to the Instagram account 

@bentokopiindonesia on interest in visiting Bento Kopi Yogyakarta during the 

Covid-19 pandemic. The magnitude of the effects of posting to the Instagram 

account @bentokopiindonesia on interest in visiting Bento Kopi Yogyakarta 

during the Covid-19 pandemic was 69.4%, and the rest were variables or other 

factors outside of this study. 

 

Keywords: Instagram, interest to visit, bento kopi, pandemi covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak adanya kasus pertama virus Covid-19 di Indonesia, yaitu pada 

tanggal 2 Maret 2020 pemerintah mulai memberlakukan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di beberapa daerah. Berdasarkan data yang 

didapat melalui Worldometers, kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat 

tiap bulannya, sekarang tercatat sudah mencapai lebih dari 1,2 juta jiwa. Hal 

itu menjadikan Indonesia berada dalam 10 besar negara dengan jumlah kasus 

Covid-19 tertinggi di Asia. Covid-19 juga menyebabkan beberapa sektor 

khususnya perekonomian mengalami penurunan, bahkan Badan Pusat Statistik 

(BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2020 

mencatatkan kontraksi atau minus 3,49% secara tahunan. 

 
Gambar 1 Total Coronavirus Cases 

Sumber: worldometers.info 
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Di tengah wabah Covid-19 teknologi bisa menjadi salah satu alat yang 

digunakan untuk membangkitkan perekonomian, terutama bagi pelaku bisnis. 

Teknologi yang dimanfaatkan untuk memajukan bisnis adalah internet. 

Internet telah menjadi wabah global manusia modern untuk saling bertukar 

informasi, menjadi sumber informasi, serta sebagai sarana untuk membujuk 

para calon konsumen (Soia et al., 2019). Salah satu jenis media baru yang hadir 

dan menjadi viral di kalangan pengguna adalah media sosial. Kaplan & 

Haenlein, (2010) menyatakan media sosial adalah aplikasi berbasis internet 

menggunakan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan terjadinya pertukaran 

user generated content. Oberst et al., (2017) mengatakan bahwa media sosial 

didefinisikan sebagai komunitas virtual berbasis website yang memungkinkan 

untuk membangun profil individu dan masyarakat, bertujuan untuk 

membangun komunikasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan 

meskipun penggunaannya terus berkembang, media sosial sangat populer di 

kalangan remaja dan dewasa muda. Oleh karena itu, media sosial bisa dilihat 

sebagai media online yang membantu untuk memperkuat koneksi sesama 

pengguna, sehingga mampu membangun ikatan sosial (Watie, 2016). 

Media sosial yang sering dikunjungi yaitu Facebook, Twitter. LinkedIn, 

Path, Pinterest, Myspace, Google+, Instagram, Deviant Art, Live Jurnal dan 

Tagged. Salah satu media sosial yang saat ini diminati oleh semua orang dan 

dijadikan sebagai media promosi adalah Instagram. Pendapat lain menurut 

Atmoko, (2012) bahwa Instagram adalah sebuah aplikasi dari smartphone 

khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang 
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mempunyai fungsi hampir sama dengan Twitter, namun perbedaannya terletak 

pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi 

terhadap penggunanya. Instagram merupakan media sosial dimana para 

pengguna akun ini bisa membagikan foto, membagikan video dan 

berkomunikasi. Saat ini Instagram memiliki fitur-fitur baru seperti berbagi 

cerita yang disebut snapgram. Saat berbagi cerita pengguna dapat 

menggunakan emotikon pada wajah, berbagi lokasi, menambahkan lagu pada 

cerita dan menambahkan suhu lokasi dimana pengguna tersebut berada. Fitur 

lain yang dimiliki oleh Instagram adalah bisa melakukan panggilan video dan 

melakukan siaran langsung pada akun yang dimiliki. 

 

Gambar 2 Platform media sosial yang paling banyak digunakan 

Sumber: datareportal.com 

 

Johansson & Eklöf Wallsbeck, (2014) menjelaskan bahwa Instagram 

menghubungkan dunia dengan sebuah foto dengan cara yang menyenangkan 

dan unik untuk berbagi hidup dengan teman melalui serangkaian gambar, 

melalui potret foto dan pilihan filter untuk memperindah gambar dan 
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menjadikannya sebuah memori. Instagram banyak disukai karena kemudahan 

dan kecepatannya dalam berbagi foto maupun video. Instagram juga 

merupakan aplikasi nomor empat yang banyak digunakan oleh masyrakat 

Indonesia.  

Peneliti mengutip satu ayat Al-Qur’an, tentang takdir Allah, sebagai 

berikut: 

 

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, 

dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia (QS. Ar Ra’d: 

11). 

  

Tafsir At-Thabari menjelaskan bahwa semua orang itu dalam kebaikan 

dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan 

seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab 

perilakunya sendiri dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada 

saudaranya sendiri (Nabila, dkk., 2021). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa nasib setiap seseorang ditentukan oleh 

orang itu sendiri. Seseorang yang baik akan mendapat curahan berkah dari 

Allah SWT, dan sebaliknya jika seseorang yang menyimpang mendapat murka 

dan azab dari Allah SWT. Kaum muslim yang memiliki kompetensi perubahan 

secara massif berupa kreatifitas dan inovasi, dengan melakukan inovsi promosi 



5 

 

melalui social media Instagram, merupakan bentuk usaha untuk mendapat 

nasib yang lebih baik. 

Dewasa ini, media sosial Instagram menjadi salah satu media sosial 

yang marak digunakan untuk kepentingan pemasaran. Penggunaan Instagram 

sebagai media pemasaran telah dilakukan oleh para pebisnis Coffee Shop di 

Yogyakarta, salah satunya Kedai Bento Kopi. Semakin ketatnya persaingan 

bisnis menuntut Kedai Bento Kopi untuk semakin memanfaatkan secara 

maksimal sosial media seperti Instagram. Banyak pertimbangan yang 

dilakukan oleh pengguna Instagram ketika mengakses informasi dalam aplikasi 

ini, salah satunya postingan yang disediakan oleh pengguna lain.  

Postingan Instagram merupakan berbagai macam hal yang dibagikan 

pengguna melalui akun Instagram. Pentingnya postingan Instagram yang 

dibagikan oleh coffee shop salah satunya untuk mendeskripsikan ciri khas dari 

lokasi tersebut. Setiap coffee shop memiliki ciri khas masing-masing yang 

belum tentu dimiliki coffee shop lain. Ciri khas yang dimiliki inilah yang sering 

mengundang minat konsumen untuk berkunjung ke lokasi tersebut, baik itu 

berupa pelayanan, suasana, keunikan, produk, sebagainya. Banyak faktor yang 

mempengaruhi minat konsumen untuk berkunjung, namun dalam penelitian ini 

akan dilihat dari konten Instagram. Instagram @bentokopiindonesia pada 

gambar berikut. 
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Gambar 3 Instagram Bento Kopi 

Sumber: Instagram.com/bentokopiindonesia 

 

Kedai Bento Kopi merupakan salah satu dari sekian banyak usaha 

bisnis penyedia minuman kopi yang ada di Yogyakarta. Kedai Bento Kopi 

merupakan anak cabang dari Bento Caffe dan berdiri pada tahun 2015. Di 

usianya yang masih beranjak dewasa dan menyadari ketatnya persaingan 

dalam bisnis kedai kopi di Yogyakarta tentu menjadi alasan yang kuat bagi 

pihak manajemen Bento Kopi untuk mengembangkan usaha kedainya dengan 

menerapkan strategi bisnis yang tepat. Hal tersebut tentu supaya kedai Bento 

Kopi dapat bertahan dan memenangkan persaingan dengan para kedai kopi 

kompetitor. Tercatat pada bulan Maret 2021 pengikut di media social 

Instagram @bentokopiindonesia berjumlah 92.100 pengikut. Dalam postingan 

Instagram @bentokopiindonesia sendiri tergolong unik dan menarik, tidak 

hanya memasarkan produknya saja namun Bento Kopi berusaha mendekatkan 
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jarak dengan konsumen dengan cara membuat postingan edukatif, kuis, bahkan 

giveaway.  

Sebagai teori dasar dalam penelitian ini yaitu Teori Uses and Effect. 

Teori ini merupakan teori yang berhubungan antara pengguna, media, audience 

dan efek (hasilnya). Teori yang pertama kali dikemukakan Sven Windahl 

(dalam Manampiring, 2015) merupakan sintesis antara teori tradisional 

mengenai efek dan teori uses and gratification. Jika uses and gratification lebih 

menjelaskan tentang penggunaan media yang ditentukan kebutuhan dasar 

individu, maka uses and effect menjelaskan bahwa kebutuhan hanya menjadi 

salah satu dari faktor tejadinya penggunaan media. Bagian pokok paling 

penting dalam pemikiran ini adalah konsep use atau penggunaan itu sendiri. 

Jika dikaitkan dengan penelitian, maka teori ini menekankan tentang 

penggunaan media sosial Instagram itu sendiri apakah penggunaan tersebut 

efektif dan menghasilkan efek bagi penggunanya. Pengetahuan mengenai 

penggunaan media sosial yang penyebabnya akan memberikan jalan bagi 

pemahaman dan perkiraan tentang hasil dari suatu proses komunikasi 

pemerintahan dengan masyarakat atau bahkan sebaliknya. 

Karakteristik isi dari media sosial itu juga menentukan sebagian besar 

dari effect yang akan terjadi. Oleh karenanya ada dua proses yang bekerja 

secara serempak, yang bersama-sama menyebabkan terjadinya suatu hasil yang 

kita sebut `conseffects' (gabungan antara konsekuensi dan efek). Proses 

pendidikan biasanya menyebabkan hasil yang berbentuk 'conseffects'. Dimana 

sebagian dari hasil disebabkan oleh isi yang mendorong pembelajaran (efek), 
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dan sebagian lain merupakan hasil dari suatu proses penggunaan media yang 

secara otomatis mengakumulasikan dan menyimpan pengetahuan. Hasil-hasil 

ini dapat ditemukan pada tataran individu maupun tataran masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 10-15 

Februari 2021, peneliti melakukan wawancara singkat kepada 10 followers 

Instagram @bentokopiindonesia, apa yang menyebabkan minat berkunjung 

untuk ke Bento Kopi. Dari 10 followers, 7 diantaranya dikarenakan melihat 

postingan Instagram @bentokopiindonesia yang sangat menarik, sehingga 

membuat perhatian pengunjung untuk datang ke Bento Kopi. Sisanya datang 

ke Bento Kopi hanya karena rekomendasi atau mengikuti ajakan teman. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arbi & Dewi (2019) dengan judul 

“Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas 

Fotografi Kamera Indonesia Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan media 

sosial memiliki pengaruh terhadap minat fotografi. Selanjutnya penelitian oleh 

(Wicaksono & Rumyeni, 2017) mengenai “Pengaruh Sosial Media Instagram 

@wisatadakwahhokura terhadap Minat Berkunjung Followers”, secara garis 

besar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Media Sosial Instagram 

@wisatadakwahokura memiliki pengaruh terhadap minat berkunjung 

followers. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Amartin (2018) dengan judul 

“Pengaruh akun Instagram @explorebanten terhadapminat berkunjung 

(Traveling) ke tempat wisata di Banten (Survey pada followers 

@explorebanten)”. Saat ini banyak akun yang dibuat untuk mempromosikan 

wisata yang ada di kota-kota di Indonesia. Tidak hanya untuk mempopulerkan 

https://www.instagram.com/bentokopiindonesia/
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destinasi tetapi mengusung apapun yang sedang digemari seperti tempat wisata 

belanja, wisata kuliner dan keadaan yang ada di kota tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melihat apakah postingan Instagram pada akun Instagram 

@bentokopiindonesia berpengaruh terhadap minat berkunjung konsumen ke 

Bento Kopi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan judul “Pengaruh Postingan Akun Instagram @bentokopiindonesia 

terhadap Minat Berkunjung di Bento Kopi Yogyakarta Pada Masa 

Pandemi Covid-19”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar pengaruh postingan akun 

Instagram @bentokopiindonesia terhadap minat berkunjung di Bento Kopi 

Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

besarnya pengaruh postingan akun Instagram @bentokopiindonesia terhadap 

minat berkunjung di Bento Kopi Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang komunkasi pemasaran 

dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya 

mengenai tema yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan seluruh tahapan penelitian maupun hasil dari 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan maupun 

pengetahuan yang berguna bagi semua akademik. Serta dapat digunakan 

sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang diteliti dalam rangka 

mengetahui efektivitas promosi melalui media sosial Instagram terhadap 

omzet. Hal tersebut dapat digunakan sebagai rujukan untuk menerapkan 

strategi pemasaran yang efektif pada masa sekarang dan masa yang akan 

datang. 

E. Telaah Pustaka 

Peneliti menggunakan beberapa literatur sebagai rujukan untuk bahan 

referensi yang dijadikan peneliti sebagai bahan referensi adalah jurnal dan 

skripsi, jurnal dan skripsi tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan 

diteliti oleh penulis. Jurnal dan skripsi tersebut antara lain: 
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Tabel 1 Telaah Pustaka 

No Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

1 (Anjani & 

Hartanto, 

2020) 

Pengaruh Terpaan 

Akun Instagram 

@Visitbogor dan 

Unggahan Foto 

Wisata Alam 

terhadap Minat 

Berkunjung 

Followers (Studi 

Empiris Minat 

Berkunjung di 

Wisata Alam 

Kota Bogor) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

adanya pengaruh 

yang signifikan 

antara variabel 

terpaan akun 

instagram 

@visitbogor dan 

unggahan foto 

wisata alam 

terhadap minat 

berkunjung 

followers 

Persamaan pada 

variabel akun 

instagram dan 

minat 

berkunjung 

Pada penelitian 

ini hanya pada 

postingan foto, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

tidak terbatas 

pada postingan 

yang berbentuk 

foto 

2 (Adinda & 

Pangestuti, 

2019) 

Pengaruh Media 

Sosial Instagram 

@Exploremalang 

terhadap Minat 

Berkunjung 

Followers ke 

Suatu Destinasi 

(Survei pada 

Followers 

@Exploremalang) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

Media Sosial 

Instagram 

@exploremalang 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap Minat 

Berkunjung (Y) 

followers ke suatu 

destinasi 

(KampungWarna-

WarniJodipan). 

Persamaan pada 

variabel akun 

instagram dan 

minat 

berkunjung 

Pada penelitian 

ini difokuskan 

pada tempat 

wisata, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

pada cafe 

3 (Rizky & Sari, 

2020) 

The Influence of 

Instagram Social 

Media Against 

Traveling Interest 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

Instagram 

Traveling Social 

Media 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pengikut Minat 

Kunjungan (Y) ke 

suatu destinasi 

Persamaan pada 

variabel akun 

instagram dan 

minat 

berkunjung 

Pada penelitian 

ini difokuskan 

pada tempat 

wisata, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

pada cafe 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

Berdasarkan telaah pustaka pada tabel di atas, terdapat beberapa 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun 

perbedaan-perbedaan tersebut akan menjadi keterbaruan pada penelitian yang 

akan dilakukan, terutama penelitian yang dilakukan saat situasi diahadapkan 

dengan pandemi Covid-19, apakah postingan akun Instagram 

@bentokopiindonesia masih efektif terhadap minat berkunjung di Bento Kopi 

Yogyakarta terutama saat pandemi Covid-19. 
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F. Landasan Teori 

1. Teori Uses and Effect 

Teori uses and effect merupakan penjabaran dari teori uses and 

gratification. Dalam teori uses and gratification khalayak dianggap aktif 

menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan uses and 

gratification merupakan teori penggunaan (Uses) media untuk 

mendapatkan kepuasaan (Gratification) atas kebutuhan seseorang 

(Ardianto, 2007). Penggunaan media hanyalah salah satu cara untuk 

memenuhi kebutuhan psikologis, efek media dianggap sebagai situasi 

ketika kebutuhan itu terpenuhi. 

Teori uses and effect merupakan sintesis antara pendekatan teori 

uses and gratification dan teori tradisional mengenai efek media. Konsep 

“uses‟ (penggunaan) merupakan bagian yang sangat penting dan pokok 

dalam pemikiran ini. Pengetahuan mengenai penggunaan media akan 

memberikan jalan bagi pemahaman dan perkiraan tentang hasil dari suatu 

proses komunikasi massa. Lev Manovich dalam bukunya The New Media 

Reader menjelaskan bahwa media baru adalah objek budaya dan paradigma 

baru dalam dunia media massa di tengah masyarakat. dalam penyebarannya, 

digunakan teknologi komputer dan melalui data digital yang dikendalikan 

oleh aplikasi tertentu. Dengan kata lain, media baru adalah pembaruan pada 

model penyebaran informasi dengan memanfaatkan teknologi seperti 

perangkat lunak (Meilinda, 2018). 
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Dalam uses and gratifications, penggunaan media pada dasarnya 

ditentukan oleh kebutuhan dasar individu, sementara pada uses and effect, 

kebutuhan hanya salah satu dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

pengunaan media. Harapan dan persepsi terhadap media, dan tingkat akses 

kepada media, akan membawa individu kepada keputusan untuk 

menggunakan atau tidak menggunakan isi media massa (Fariastuti, 2017). 

Lebih lanjut menurut Sendjaja (dalam Fariastuti, 2017)) asumsi 

dasar pada penggunaan media terhadap model uses and gratifications 

terbagi menjadi 3 variabel yaitu:  

a. Jumlah waktu, dimensi ini menyajikan jumlah waktu yang digunakan 

dalam menggunakan media.  

b. Jenis isi media, dimensi ini menyajikan jenis isi media yang 

dipergunakan.  

c. Hubungan, dimensi ini menyajikan perihal hubungan antara individu 

konsumen media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media 

secara keseluruhan. 

Inti teori uses & gratification adalah kahalayak pada dasarnya 

menggunakan media massa berdasarkan motif-motif tertentu. Media 

dianggap berusaha memenuhi motif khalayak. Jika motif ini terpenuhi maka 

kebutuhan khalayak akan terpenuhi. Pada akhirnya, media yang mampu 

memenuhi kebutuhan khalayak disebut media yang aktif (Kriyantono & 

Sos, 2014). Karunia et al., (2021) menjelaskan ada tiga fungsi penting dalam 
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teori uses and gratifications yang mempengaruhi bagaimana atau alasan 

audiens dalam memilih atau menggunakan media, yaitu: 

a. Fungsi Mengawasi  

Dalam masyarakat modern, pengawasan dan kewaspadaan disediakan 

oleh media massa, yang dapat mengawasi dan memantau lingkungan 

global dan lokal untuk mendapatkan informasi yang membantu orang 

menentukan kepuasan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik.  

b. Fungsi Sosialisasi  

Mencari informasi adalah sifat alami setiap manusia yang membantu 

mereka bisa di terima orang lain di masyarakat. Fungsi sosialisasi ini 

adalah proses yang tidak akan berhenti dan selalu berhubungan dengan 

media. Pada dasarnya, untuk bersosialisasi dengan orang lain, kita 

pastinya membutuhkan informasi tentang apa yang akan kita 

sosialisasikan dengan orang lain.  

c. Fungsi Diversi 

Fungsi diversi atau pengalihan berfungsi untuk pengalihan diri 

seseorang dari kemajuan sehari-hari melalui media massa, missal 

dengan menonton acara televisi, sinetron, berita, acara olah raga. 

Teori uses and gratifications adalah teori sosiologi tentang 

penggunaan media massa oleh khalayak yang merupakan teks, atau gambar 

baik yang berbunyi maupun bergerak berupa tulisan atau audio visual yang 

disiarkan (istilah sekarang: diposting, di share atau di forward) dan mereka 

yang melakukan itu mendapatkan keuntungan sejumlah kepuasan. Para 
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peneliti yang menggunakan teori ini memusatkan perhatian pada bagaimana 

khalayak menggunakan media, lebih dari bagaimana media mempengaruhi 

khalayak. Dalam perkembangan fenomenal media tidak lagi hanya diartikan 

sebagai media massa konvensional (media cetak dan elektonik), media 

sudah lebih didominasi sebagai media digital yang dimiliki dan dapat 

dioperasikan berjuta manusia secara individual yang disebut sebagai media 

sosial. Asumsi dasar teori uses and effect yaitu bagaimana penggunaan 

media dan isi menghasilkan efek terhadap suatu individu. Hasil dari sebuah 

proses komunikasi massa dan beberapa kaitannya dengan penggunaan 

media dan isi tersebut dinamakan efek. 

2. Instagram 

Instagram adalah media yang memberi kemudahan cara berbagi 

secara online oleh foto-foto, video dan juga layanan jejaring sosial yang 

dapat digunakan pengguna untuk mengambil dan membagi ke teman 

mereka (Febrina, 2019). Menurut situs Instagram, aplikasi 

Instagram didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Aplikasi ini 

dirilis pada Oktober 2010. Instagram merupakan aplikasi yang untuk 

berbagi foto atau gambar kepada teman-teman sesama pengguna 

instagram. Foto-foto di Instagram dapat dijadikan kenangan untuk bisa 

dilihat untuk kedepannya, dapat mengekspresikan keadaan yang sedang 

terjadi dan telah terjadi. Pengguna media sosial Instagram menginginkan 

reaksi dari teman-teman mereka dan saling memberikan komentar dan 

like dari foto maupun video yang diunggah. 
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Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagi-

bagikan foto dan video. Instagram sendiri masih merupakan bagian dari 

Facebook yang memungkinkan teman Facebook kita mengikuti akun 

Instagram kita. Makin populernya Instagram sebagai aplikasi yang 

digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna yang terjun ke 

bisnis online turut mempromosikan produkproduknya lewat Instagram 

(Wicaksono & Rumyeni, 2017). Hu et al., (2014) menyatakan terdapat 8 

kategori foto yang sering diunggah ke Instagram yaitu: foto bersama teman, 

foto makanan, foto gadget, foto yang berisi kutipan atau meme, foto hewan 

peliharaan, foto aktivitas sehari-hari (outdoor maupun indoor), foto selfie, 

dan foto fashion. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan 

mengambil gambar atau foto yang menerapkan filter digital untuk 

mengubah tampilan efek foto, dan membagikannya ke berbagai layanan 

media sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Boyd & Ellison (2007) 

menyatakan Instagram memiliki lima menu utama yang semuanya terletak 

di bagian bawah yaitu:  

a. Home Page  

Home page adalah halaman utama yang menampilkan (timeline) foto-

foto terbaru dari sesama pengguna yang telah diikuti. Cara melihat foto 

yaitu hanya dengan menggeser layar dari bawah ke atas seperti saat 

scroll mouse di komputer. Kurang lebih 30 foto terbaru dimuat saat 

pengguna mengakses aplikasi, Instagram hanya membatasi foto-foto 

terbaru.  
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b. Comments  

Sebagai layanan jejaring sosial Instagram menyediakan fitur komentar, 

foto-foto yang ada di Instagram dapat dikomentar di kolom komentar. 

Caranya tekan ikon bertanda balon komentar di bawah foto, kemudian 

ditulis kesan-kesan mengenai foto pada kotak yang disediakan setelah 

itu tekan tombol send.  

c. Explore  

Explore merupakan tampilan dari foto-foto populer yang paling banyak 

disukai para pengguna Instagram. Instagram menggunakan algoritma 

rahasia untuk menentukan foto mana yang dimasukkan ke dalam 

explore feed.  

d. Profil  

Profil pengguna dapat mengetahui secara detail mengenai informasi 

pengguna, baik itu dari pengguna maupun sesama pengguna yang 

lainnya. Halaman profil bisa diakses melalui ikon kartu nama di menu 

utama bagian paling kanan. Fitur ini menampilkan jumlah foto yang 

telah di-upload, jumlah follower dan jumlah following. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Instagram adalah 

jejaring sosial yang digunakan sebagai tempat menyebarkan dan berbagi 

informasi, berinteraksi dengan orang banyak, serta dapat mengenal lebih 

dekat dengan sesama pengguna Instagram melalui foto-foto, dan video yang 

diunggah. 
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Berdasarkan pendapat Rizky & Sari (2020), menyatatakan bahwa 

indikator dari sosial media instagram antara lain: 

a. Caption (Judul) 

Caption adalah keterangan gambar yang lebih bersifat untuk 

memperkuat karakter atau pesan yang disampaikan pada sebuah 

postingan. Caption bersifat informatif, mengajak dan menarik dalam 

sebuah postingan. 

b. Hastag 

Hastag adalah suatu label berupa suatu kata yang diberi awalan simbol 

tanda pagar (#). Hastag di Indonesia disebut dengan tagar yang 

merupakan singkatan dari tanda pagar. Tagar ini digunakan karena bisa 

memudahkan untuk menulis kata sebuah topik tertentu. Tagar juga 

penting karena sangat memudahkan pengguna untuk menemukan foto 

maupun video yang tersebar di Instagram dengan label tertentu. 

c. Lokasi 

Lokasi bisa dimasukkan dalam sebuah postingan foto atau video untuk 

memudahkan followers atau yang melihatnya mengetahui dimana lokasi 

foto dan video tersebut diambil. Kemudian jika postingan adalah sebuah 

acara, maka akan mengetahui dimana acara tersebut akan 

diselenggarakan.  
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d. Follow 

Follow yang artinya mengikuti ini maksudnya adalah sebuah akun yang 

mengikuti akun lain atau sebaliknya, sehingga bisa saling bertukar 

informasi, atau bahkan hanya memberi informasi saja. 

e. Like 

Jika menyukai foto pengguna akun lain maka akan melakukan like 

dengan cara klik tombol like atau dengan cara mengetuk dua kali (double 

tap). 

f. Komentar  

Komentar adalah bagian dari interaksi namun lebih hidup dan personal. 

Karena lewat komentar, pengguna mengungkapkan pikirannya melalui 

kata-kata. Dalam memberikan komentar itu bebas, baik mengomentari 

foto, saran, pujian, bahkan kritikan. 

3. Minat Berkunjung 

Pendefinisian variabel minat berkunjung didasarkan pada konsep 

ekonomi tentang minat beli. Minat berkunjung ke tempat wisata di 

Kabupaten Magelang dipandang penulis setara dengan minat membeli 

produk berupa jasa dan barang sekaligus secara tidak langsung. Hal ini 

menggiring pada pemahaman bahwa konsep minat berkunjung ke tempat 

wisata memiliki kesamaan dengan konsep minat beli. Suharto & Trang, 

(2016) menyatakan minat beli/minat berkunjung adalah tahap dimana 

seseorang membentuk pilihan mereka diantara beberapa merek dan yang 

akhirnya akan melakukan pembelian suatu barang ataupun jasa dengan 
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didasari oleh beberapa pertimbangan. Minat beli menurut Kinnear dan 

Taylor (dalam Fitriah, 2018) merupakan bagian dari perilaku konsumen 

dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden dalam bertindak 

sebelum keputusan pembelian benar benar dilakukan. 

Menurut Albarq (dalam Aprilia, 2015), teori minat berkunjung 

dianalogikan sama dengan minat beli. Lebih lanjut dikatakan bahwa minat 

sebagai dorongan, yaitu rangsangan internal yang kuat yang memotivasi 

tindakan, dimana dorongan ini dipengaruhi oleh stimulus dan perasaan 

positif akan produk. Minat berkunjung dipengaruhi oleh beberapa hal. 

Minat merupakan kekuatan pendorong yang menyebabkan 

seseorang menaruh perhatian pada orang lain atau pada objek lain. Minat 

merupakan salah satu sumber motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan 

yang disukai  yang akan berdampak terhadap peningkatan pangsa pasar. 

Ada 3 (tiga) faktor yang dapat menimbulkan minat seseorang, yaitu faktor 

dorongan dari dalam, faktor motif sosial dan faktor emosional (Widagdyo, 

2017). 

Menurut Ferdinand (dalam Setiawati & Aida, 2017), minat beli 

dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Minat transaksional yaitu mengunjungi daya tarik wisata dalam waktu 

dekat. 

b. Minat referensial yaitu merekomendasikan daya tarik wisata kepada 

keluarga dan orang terdekat 



21 

 

c. Minat preferensial yaitu menjadikan daya tarik wisata sebagai prioritas 

kunjungan wisata 

d. Minat eksploratif yaitu mencari tahu tentang biaya kunjungan wisata, 

mencari tahu keunggulan daya tarik wisata, mencari tahu pengalaman 

kunjungan ke tempat wisata melalui teman yang sudah berkunjung, dan 

mencari tahu pengalaman kunjungan ke tempat wisata melalui sosial 

media Instagram. 

Berdasarkan pengertian mengenai minat yang telah dipaparkan di 

atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa minat adalah gejala 

psikologis yang dialami oleh individu yang menunjukkan perhatian 

individu terhadap objek tertentu karena menarik perhatian dan 

menimbulkan rasa senang pada diri individu. Minat mempunyai beberapa 

komponen yang terdiri dari perhatian, keingintahuan, perasaan, kesiapan 

bertindak, dan kecenderungan untuk terlibat. 

G. Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran bertujuan untuk menerangkan dan meramalkan 

fenomena yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang teori/model 

yang digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Teori dasar 

dalam penelitian ini yaitu Teori Uses and Effect. Teori ini merupakan teori 

yang berhubungan antara pengguna, media, audience dan efek (hasilnya). 

Teori yang pertama kali dikemukakan Sven Windahl (dalam Manampiring, 

2015) merupakan sintesis antara teori tradisional mengenai efek dan teori uses 

and gratification. Jika uses and gratification lebih menjelaskan tentang 
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penggunaan media yang ditentukan kebutuhan dasar individu, maka uses and 

effect menjelaskan bahwa kebutuhan hanya menjadi salah satu dari faktor 

tejadinya penggunaan media. Bagian pokok paling penting dalam pemikiran 

ini adalah konsep use atau penggunaan itu sendiri. 

Jika dikaitkan dengan penelitian, maka teori ini menekankan tentang 

penggunaan media sosial Instagram itu sendiri apakah penggunaan tersebut 

efektif dan menghasilkan efek bagi penggunanya. Pengetahuan mengenai 

penggunaan media sosial yang penyebabnya akan memberikan jalan bagi 

pemahaman dan perkiraan tentang hasil dari suatu proses komunikasi 

pemerintahan dengan masyarakat atau bahkan sebaliknya. Model yang 

digunakan dalam penerepan penelitian ini, seperti gambar di bawah ini: 
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Sumber: Olahan Peneliti 

H. Hipotesis 

 

Ho: Tidak terdapat pengaruh postingan akun Instagram @bentokopiindonesia 

terhadap minat berkunjung di Bento Kopi Yogyakarta pada masa pandemi 

Covid-19 

Ha: Terdapat pengaruh postingan akun Instagram @bentokopiindonesia 

terhadap minat berkunjung di Bento Kopi Yogyakarta pada masa pandemi 

Covid-19 

Teori Uses and Effect 

Instagram 

@bentokopiindonesia 

(Variabel X) 

Minat Berkunjung 

(Variabel Y) 

Indikator: 

1. Caption 

2. Hastag 

3. Lokasi 

4. Follow 

5. Like 

6. Komentar 

7. Mention 

(Bambang, 2012: 53) 

Indikator: 

1. Transaksional 

2. Referensial 

3. Preferensial 

4. Eksploratif 

 (Ferdinand, 2002) 

Besaran pengaruh postingan akun Instagram @bentokopiindonesia 

terhadap minat berkunjung  

Gambar 4 Kerangka Pemikiran 
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I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survei. Menurut Sugiyono, (2017) metode 

survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta 

dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan- keterangan secara 

factual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu 

kelompok ataupun suatu daerah. Metode survey membedah dan menguliti 

serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap 

keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh postingan akun Instagram 

@bentokopiindonesia terhadap minat berkunjung di Bento Kopi 

Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19. 

2. Populasi dan Teknik Sampling 

a. Populasi 

Populasi adalah sekelompok elemen lengkap yang menarik 

peneliti untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Sekaran 

& Bougie, 2019). Pendapat lain menurut Siyoto & Sodik, (2015) bahwa 

populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah followers akun 

Instagram @bentokopiindonesia sebanyak 92.100 sampai bulan maret 

2021. 
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b. Sampel Size 

Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa 

anggota yang dipilih dari populasi untuk diteliti (Sekaran & Bougie, 

2019). Sugiyono, (2017) menyatakan menggunakan rumus Slovin 

karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar 

hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak 

memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus 

dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel 

adalah sebagai berikut: 

n = N / ( 1 + Ne2) 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Total Populasi 

e = Batas Toleransi Error 

 

n = 92.100 / ( 1 + 92.100 x 10%2) 

n = 92.100 / ( 1 + 92.100 x 0,01) 

n = 92.100 / ( 1 + 921) 

n = 92.100 / (922) 

n = 99,89 dibulatkan menjadi 100 

 

c. Teknik Sampling 

Teknik penentuan sampel penelitian ini adalah purposive 

sampling. Sampel purposif adalah suatu metode penentuan sampel 

dimana sampel penelitian harus memiliki ciri atau memenuhi syarat 

tertentu (Siyoto & Sodik, 2015). Ciri atau syarat sampel pada penelitian 

ini: followers akun Instagram @bentokopiindonesia, minimal pernah 

datang satu kali ke Bento Kopi, dan bersedia menjadi sampel. Rumus 
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yang akan digunakan dalam menentukan jumlah sampel adalah rumus 

Solvin, rumus ini digunakan pada penelitian yang jumlah populasinya 

telah diketahui. 

3. Definisi Operasional 

Tabel 2 Definisi Operasional 

Variabel Indikator Item Pernyataan 

Postingan 

Akun 

Instagram 

(X)  

Caption 1. Caption unggahan 

@bentokopiindonesia membuat saya 

tertarik 

2. Caption unggahan 

@bentokopiindonesia merupakan 

pesan yang informatif. 

3. Dengan adanya caption dari 

unggahan @bentokopiindonesia saya 

lebih paham karena keterangan 

gambar menjelaskan secara detail. 

Hastag 4. Hastag #bentokopiindonesia 

memudahkan saya untuk mencari 

informasi. 

5. Dengan menggunakan hastag saya 

bisa mengetahui kategori cafe 

tertentu. 

6. Hastag memudahkan saya untuk 

mencari informasi agar lebih cepat 

sesuai pengelompokan. 

Lokasi 7. Adanya penandaan lokasi saya bisa 

mengetahui dimana lokasi foto atau 

unggahan diambil. 

8. Melalui lokasi pada unggahan 

@bentokopiindonesia saya bisa 

mengetahui sebuah cafe kopi. 

9. Penggunaan aplikasi google maps 

untuk memastikan lokasi cafe lebih 

akurat. 

Follow 10. Dengan follow @bentokopiindonesia 

saya bisa mengetahui unggahan yang 

baru dan melihat unggahan yang 

lama. 

11. Dengan follow @bentokopiindonesia 

saya mampu mencari informasi apa 
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saja yang tersedia pada akun 

tersebut. 

12. Banyaknya jumlah follower 

@bentokopiindonesia menjadi daya 

tarik saya untuk mengikutinya. 

Like 13. Banyaknya jumlah like pada 

unggahan @bentokopiindonesia 

menjadi daya tarik tersendiri. 

14. Banyaknya jumlah like pada 

unggahan @bentokopiindonesia 

menandakan bahwa banyak pula 

yang tertarik datang ke cafe. 

15. Banyaknya jumlah like pada 

unggahan @bentokopiindonesia 

membuat saya juga berminat untuk 

datang ke cafe. 

 Komentar 16. Melalui kolom komentar, saya bisa 

bertanya pada akun 

@bentokopiindonesia sekiranya 

kurang jelas dengan informasi 

unggahan tersebut. 

17. Komentar yang ditulis followers bisa 

mempengaruhi saya, sehingga saya 

berminat untuk datang ke cafe. 

18. Saya bisa memberi kesan terhadap 

unggahan @bentokopiindonesia 

dengan adanya kolom komentar. 

Mention 19. Saya bisa mengajak teman saya 

datang ke cafe dengan mention nama 

akunnya pada kolom komentar 

unggahan @ bentokopiindonesia. 

20. Nama akun teman yang saya 

mention jadi mengetahui informasi 

yang ada di dalamnya. 

21. Saya bisa membantu menyebarkan 

unggahan @bentokopiindonesia 

dengan cara mention ke banyak akun 

lain tanpa batas maksimal. 

Minat 

Berkunjung 

(Z) 

Transaksional 1.  Saya ingin berkunjung ke Bento 

Kopi dalam jangka pendek setelah 

melihat postingan 

@bentokopiindonesia 

2. Saya ingin berkunjung ke Bento Kopi 

dalam jangka panjang setelah melihat 

postingan @bentokopiindonesia 
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Referensial  3. Saya sebagai pengunjung 

mereferensikan postingan akun 

@bentokopiindonesia tentang Bento 

Kopi kepada orang-orang terdekat 

saya 

4. Saya menyarankan kepada teman 

saya mengenai Bento Kopi setelah 

melihat postingan akun 

@bentokopiindoindonesia 

Preferensial 5. Bento Kopi menjadi pilihan utama 

saya Ketika dihadapkan untuk 

memilih tempat pilihan saya 

6. Tempat yang menjadi pilihan saya 

melalui postingan Instagram untuk 

tempat kopi adalah Bento Kopi 

Eksploratif 7. Saya selalu mencari informasi apapun 

tentang Bento Kopi 

8. Saya sering melihat postingan 

Instagram untuk mendapatkan 

informasi terbaru mengenai Bento 

Kopi. 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa data primer adalah data 

yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh 

peneliti yang berkaitan dengan variabel untuk tujuan spesifik studi. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan 

menggunakan kuesioner. Data primer adalah data yang dikumpulkan 

secara langsung oleh peneliti. Angket (questionnaire), adalah daftar 

pertanyaan/pernyataan yang harus dijawab atau diisi oleh responden. 

Kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner tertutup, artinya jawaban-

jawaban untuk setiap pertanyaan/pernyataan telah disediakan, 
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Responden bebas memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan sesuai 

alternatif jawaban yang telah disiapkan (Pandjaitan & Aripin, 2017). 

Pengukuran dalam penelitian terdiri dari pemberian angka pada 

peristiwa-peristiwa empiris sesuai dengan aturan-aturan tertentu 

(Sekaran & Bougie, 2019). Pengukuran data pada penelitian ini 

menggunakan teknik skala Likert pada skala 1 sampai 5. Pertanyaan 

pada kuesioner dibuat dalam bentuk 5 pilihan dan masing-masing item 

pertanyaan memiliki bobot yang berbeda. Bobot dari masing-masing 

kuesioner adalah sebagai berikut:  

Sangat Setuju (SS)   : 5 

Setuju (S)     : 4 

Netral    : 3 

Tidak Setuju (TS)    : 2 

Sangat Tidak Setuju (STS)  : 1 

 

b. Data Sekunder 

Sugiyono (2017) data sekunder adalah data yang mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada berupa catatan 

atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri 

oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber 

lain yang mendukung hasil penelitian. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner atau angket yang disebarkan melalui google form 

pada sampel atau responden yang telah ditentukan. Penggunaan 
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kuesioner pada penelitian ini berguna agar mengetahui lebih dalam ada 

atau tidaknya pengaruh postingan akun Instagram 

@bentokopiindonesia terhadap minat berkunjung. Angket 

(questionnaire), adalah daftar pernyataan yang harus dijawab atau diisi 

oleh responden. Kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner tertutup, 

artinya jawaban-jawaban untuk setiap pernyataan telah disediakan, 

Responden bebas memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan sesuai 

alternatif jawaban yang telah disiapkan (Pandjaitan & Aripin, 2017). 

5. Validitas dan Reliabilitas  

Sebelum digunakan sebagai alat pengukur dan pengumpul data, 

kuesioner penelitian terlebih dahulu diuji tingkat validitas dan 

reliabilitasnya, yang dijelaskan sebagai berikut. 

a. Uji Validitas 

(Siyoto & Sodik, 2015) menyatakan validitas adalah salah satu 

ciri yang menandai tes yang baik. Untuk dapat menentukan apakah 

suatu tes telah memiliki validitas atau daya ketepatan mengukur, dapat 

dilakukan dari dua segi, yaitu: dari segi tes itu sendiri sebagai totalitas, 

dan dari segi itemnya, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tes 

tersebut. Validitas dihitung dengan rumus correlation product moment, 

sebagai berikut: 

Rxy = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋
2

−(∑ 𝑋)2} {{𝑁 ∑ 𝑌2 −(∑ 𝑌)2}
 

 

Keterangan : 

Rxy  = Koefisien korelasi product moment antara X dan Y 
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X   = Skor pernyataan setiap nomor 

Y   = Skor total 

N   = Jumlah responden 

 

1) Variabel dinyatakan valid apabila r-hitung positif sedangkan r-hitung > 

r-tabel 

2) Variabel dinyatakan tidak valid apabila r-hitung tidak positif 

sedangkan r-hitung < r-tabel 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2019). 

Rumus untuk reliabilitas pada umumnya adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑛 = [
𝑀

𝑀 − 1
] [1 −

𝑉𝑥

𝑉𝑦
] 

 

Keterangan : 

Rn = Koefisien reliabilitas 

   M  = Jumlah butir 

Vx  = Variansi butir 

Vy  = Variansi total 

Taraf kesalahan (α) = 0,05 

 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu. Jika suatu instrumen dapat dinyatakan reliabel jika memiliki 

Coefisient Alpha Cronbach > 60%, atau lebih dari 0,06 (Ghozali, 2013).  

6. Uji Analisis Data 

Penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linear 

sederhana, yang mana analisis ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh 
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antara dua variabel yakni variabel dependen dan independen. Secara 

umum regresi linear sederhana dapat dirumuskan seperti persamaan 

berikut: 

Y = a + Bx 

Keterangan : 

Y  = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksi 

a  = Harga Y ketika X=0 (Harga Konstan) 

B  = Angka arah yang menunjukkan peningkatan atau penurunan 

variabel dependen berdasarkan pada perubahan variabel independen 

x  = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Postingan Akun Instagram 

@bentokopiindonesia Terhadap Minat Berkunjung di Bento Kopi Yogyakarta 

Pada Masa Pandemi Covid-19” yang bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh postingan akun Instagram @bentokopiindonesia terhadap 

minat berkunjung di Bento Kopi Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19. 

Penelitian ini dilakukan kepada 100 responden yang merupakan followers akun 

Instagram @bentokopiindonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang dikumpulkan melalui kuesioner pernyataan yang 

disebar dan diolah peneliti menggunakan SPSS 21, maka didapatkan hasil 

yang diketahui tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,10 yang artinya 

terdapat pengaruh postingan akun Instagram @bentokopiindonesia 

terhadap minat berkunjung di Bento Kopi Yogyakarta pada masa pandemi 

Covid-19. Sehingga membuktikan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, 

serta terdapat pengaruh antara keduanya.  

2. Besaran pengaruh postingan akun Instagram @bentokopiindonesia 

terhadap minat berkunjung di Bento Kopi Yogyakarta pada masa pandemi 

Covid-19 sebesar 69,4%. Nilai beta bernilai positif yakni 0,443 yang 

artinya seandainya terdapat hubungan yang signifikan maka hubungan 

antara postingan akun Instagram terhadap minat berkunjung searah. 
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Angka beta 0,443 menunjukan bahwa variabel postingan akun Instagram 

naik satu maka minat berkunjung meningkat sebesar 0,443 satuan. Maka 

dengan adanya postingan akun Instagram  dapat menimbulkan minat 

berkunjung terhadap followers nya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Saran bagi peneliti selanjutnya agar memperluas ruang lingkup penelitian, 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian. Misalnya 

dengan memperbesar jumlah subjek dan variabel penelitian.  

2. Disarankan pula kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan alat 

pengumpulan data selain kuesioner, yaitu menggunakan metode 

wawancara, sehingga dinamika postingan akun Instagram 

@bentokopiindonesia terhadap minat beli di Bento Kopi Yogyakarta dapat 

terungkap menyeluruh. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa akun 

Instagram @bentokopiindonesia memiliki pengaruh dalam mempengaruhi 

minat berkunjung di Bento Kopi Yogyakarta, sehingga diperlukan 

konsistensi untuk mengunggah postignan dan menambah postingan yang 

banyak melibatkan followersnya sebaiknya akun Instagram 

@bentokopiindonesia. 
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