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ABSTRACT  

 

Puncak Becici is a tourist spot that many enthusiasts, ranging from local to 

foreign tourists located in Muntuk Village, Dlingo Subdistrict, Bantul Regency, 

Yogyakarta Special Region. Puncak becici has the specifications of an instagram 

account @puncakbecici which is used as one of the media to promote tourist 

attractions, then has a tourist attraction in the form of beautiful scenery and also photo 

spots. 

The study examined issues related to how much influence @puncanbecici's 

Instagram account has on interest in visiting, using the theory of Individual 

Differences. The research method used in this research is quantitative method.  Data 

collection in this study used questionnaires, then questionnaires were distributed to 

followers @puncakbecici which amounted to 100 samples of respondents. The results 

of this study showed that the independent variabelX (Instagram account 

@puncakbecici) had a contribution of 55.5% to the dependent variabelY (Interest in 

Visiting Tourism), while the remaining 44.5% was due to other factors. Furthermore, 

significant results of 0.000 smaller than (< 0.05) can be concluded that H0 was 

rejected and H1 was accepted. This means that there is a significant influence 

between the influence of instagram accounts @puncakbecici there is interest in 

visiting tourism (Instagram followers @puncakbecici). 

Keywords: Instagram, Puncak Becici, Tour, Visiting Interests  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya media sosial atau social network sites (SNS) 

membuat penyebaran informasi semakin praktis untuk menghubungkan dan 

memudahkan semua orang menerima informasi. Media sosial merupakan 

perkembangan mutakhir dari teknologi – teknologi perkembangan web baru 

yang berbasis internet (zarella, 2010:2-3). Adanya internet dapat memudahkan 

semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling membagi dan 

membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebar luaskan 

konten mereka sendiri. Adapun Media sosial atau dapat disebut teknologi 

komunikasi yang sering dikunjungi yaitu Facebook, Twitter, Linkedln, dan 

Instagram, media tersebut saat ini masih sangat diminati. Dalam 

penggunaannya media sosial digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, 

berkreasi, berfikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi 

online.  

Platform media sosial diatas sering digunakan oleh masyarakat. Salah 

satu media yang diminati oleh semua orang dan banyak dijadikan sebagai 

media promosi adalah Instagram. Dalam survei yang dilakukan Wall Street 

Journal, berdasarkan 9.400 orang responden remaja berusia 13 tahun sampai 

19 tahun terhadap responden remaja Amerika Serikat (AS) menunjukan 

bahwa 33% remaja berusia 13 sampai 19 tahun memilih mengakses 
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Instagram, sedangkan di posisi kedua twitter dengan presentase sebesar 20%. 

Peringkat ketiga diraih platform snapchat sebesar 19% remaja, diperingkat 

keempat facebook mendapatkan 15% dari total remaja yang disurvey. Bila 

dibandingkan keempat platform tersebut Instagram paling banyak menjadi 

pilihan remaja Amerika Serikat (AS). (Widiartanto, 2015) 

Instagram adalah media sosial berbasis sharing foto maupun vidio. 

Unggahan foto ataupun vidio yang dilengkapi dengan caption dan hashtag. 

Dalam caption berisi informasi mengenai foto ataupun vidio yang telah 

diunggah, sedangkan hashtag merupakan penggolongan tema atau topik, 

artinya semakin banyak user mengunggah maka semakin banyak hashtag. 

Hashtag juga digunakan untuk mempermudah user dalam mencari sebuah 

postingan (Atmoko 2012: 59). Instagram merupakan salah satu dari media 

digital yang dilengkapi dengan informasi dalam bentuk untuk berbagi 

informasi, dilengkapi dengan adanya fitur-fitur yang membuat vidio atau foto 

menjadi lebih indah untuk dilihat. Dengan begitu unggahan Instagram akan 

memberikan dampak signifikan dalam segala bidang terutama dalam bidang 

objek wisata.  

Pengguna media sosial Instagram diyakini akan terus meningkat. 

Peningkatan jumlah pengguna Instagram akan memberikan dampak yang 

signifikan bagi suatu objek wisata yang menggunakan media sosial Instagram 

sebagai salah satu media promosinya. Berikut ini merupakan objek wisata 

yang banyak diminati yaitu berada di daerah Yogyakarta. Yogyakarta terkenal 
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dengan kota Istimewa yang disetiap sudutnya selalu ada ke indahan, dimulai 

dari wisata alamnya, wisata kuliner, tempat-tempat bersejarah dan banyak 

event yang unik dan menarik. Sehingga tidak dapat dipungkiri Yogyakarta 

menjadi salah satu tujuan bagi para traveler, dari berbagai kota. Dalam setiap 

tahunnya para wisatawan dari berbagi tempat meningkat. Mengutip dari Buku 

Statistik Keparawisataan pada tahun 2017 parawisatawan dari mancanegara 

dan nusantara 5.229.298 jiwa mengalami kenaikan sebesar 14,94%. Dalam 

rilisan Dinas Pariwisata Pada tahun 2018 wisatwan dari mancanegara dan 

nusantara secara keseluruhan mengalami kenaikan 8,79% atau 5.689.091 jiwa. 

Jumlah angka tersebut menandakan bahwa Yogyakarta merupakan tempat 

yang mempunyai destinasi wisata menarik, khususnya wisata alamnya. 

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-

Mulk ayat 15:  

ْزقِِه َواِلَْيِه النُُّشْورُ  ُهَو الَِّذْي َجعََل لَُكُم اْْلَْرَض ذَلُْوْلا فَاْمُشْوا فِْي َمنَاِكبَِها َوُكلُْوا ِمْن ِرِّ  

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, 

maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. 

Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S. al-

Mulk [67]: 15)” 

Maksud dari ayat di atas berjalanlah kalian ke mana pun yang kamu 

kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi 

semua daerah dan kawasannya untuk keperluan mata pencaharian dan 

perniagaan. Dan ketahuilah bahwa upaya kalian tidak dapat memberi manfaat 
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sesuatu apapun bagi kalian, kecuali Allah sendiri yang berkehendak untuk 

memud3ahkannya.  

Puncak becici merupakan salah satu objek wisata alam yang terletak di 

Yogyakarta. Tempatnya berada di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, 

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Puncak becici merupakan 

tempat wisata yang banyak peminatnya, mulai dari wisatawan lokal hingga 

mancanegara. Puncak becici tidak hanya menawarkan keindahan hutan 

pinusnya saja, banyak juga spot foto yang disediakan bagi para wisatawan 

yang berkunjung. Daya Tarik utama pada objek wisata ini selain kedatangan 

presiden Amerika yang ke-44 yaitu Barack Obama, adanya spot wisata yang 

menarik, unik serta instagramamble dan ditunjukan untuk wisatawan yang 

gemar untuk fotografi maupun foto selfie.  Berikut adalah data pengunjung 

dari Objek Wisata Puncak Becici: 

Tabel 1: Data Pengunjung Objek Wisata Puncak Becici 

 

 

 

                                  Sumber Data : Koperasi Desa Noto Wono, RPH Mangunan. 

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan diatas objek wisata puncak 

becici dari tahun ke tahun memiliki jumlah kunjungan yang terus meningkat. 

Tahun  Jumlah  

2016 222192 

2017 471245 

2018 605846 

2019 626845 
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Salah satu faktor yang yang mendukung objek wisata puncak becici memiliki 

jumlah kunjungan yang terus meningkat yaitu karena memiliki daya tarik 

wisata berupa pemandangan yang indah dan juga spot berfoto, selain itu objek 

wisata puncak becici memiliki spesifikasi akun instagram @puncakbecici 

yang digunakan sebagai salah satu media untuk mempromosikan objek wisata 

tersebut. Akun @puncakbecici memiliki followers sebanyak 7.028 orang dan 

terdapat 1.044 postingan (20 September 2021). 

 

Sumber:https://instagram.com/puncakbecici?utm_medium=copy_link 

Gambar 2: Profile akun 

instagram @puncakbecici 

 

Gambar 1: Profile akun 

instagram @puncakbecici 

 

https://instagram.com/puncakbecici?utm_medium=copy_link
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 Akun ini menyediakan informasi mengenai berbagai macam daya 

tarik di objek wisata puncak becici. Akun Instagram tersebut juga 

mengunggah foto atau video objek wisata Puncak Becici, dan followers dari 

akun @puncakbecici akan memberikan tanggapan tersebut dalam bentuk 

komentar ataupun tanda suka dan tak jarang dari mereka membagikan foto 

atau vidio yang diunggah tersebut ke media sosial yang lain. Unggahan foto 

atau vidio tersebut akan menghasilkan efek yang berbeda pada followers akun 

tersebut. Berdasarkan dari Teori Perbedaan Individu menjelaskan bahwa efek 

media massa pada khalayak itu tidak seragam, melainkan beragam disebabkan 

secara individual berbeda satu sama lain dalam struktur kejiwaanya (Effendy, 

2003). Selain itu dengan banyaknya pengguna instagram maka dimanfaatkan 

oleh pengelola objek wisata puncak becici sebagai salah satu media agar 

followers di akun media sosial instagram @puncakbecici mempunyai 

keinginan atau minat untuk berkunjung ke objek wisata puncak becici. 

Minat berkunjung wisatawan biasanya muncul karena adanya persepsi 

positif  terhaap daya tarik wisata. Kinnear dan Taylor (dalam Arumni, 2013) 

menyatakan bahwa minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk 

bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Dalam 

penelitian ini minat beli didefinisikan minat berkunjung wisata. Minat 

berkunjung menurut Ferdinand (dalamArumni, 2013) dapat diidentifikasi 

dengan indikator-indikator, minat transaksional, minat referensial, minat 

preferensial, dan minat eksploratif. 
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Dari uraian yang telah di paparkan diatas, maka peneliti ingin 

mengambil judul “Pengaruh Akun Instagram @Puncakbecici terhadap 

Minat Berkunjung Wisata (Analisis regresi sederhana pada followers 

Instagram @puncakbecici).  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: “Seberapa besar pengaruh akun Instagram @Puncakbecici 

terhadap minat berkunjung wisata”? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh akun 

Instagram puncak becici terhadap minat berkunjung wisata pada followers 

Instagram @puncakbecici. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pengetahuan 

teoritis dan wawasan tentang media sosial bagi penelitidan juga pembaca, 

khususnya mengenai pengaruh media sosial Instagram terhadap minat 

sesorang melakukan suatu kegiatan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran kepada pembaca dalam melihat dan memanfaatkan media sosial 
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untuk kepentingan pribadi maupun kelompok serta bagi pengelola akun 

@puncakbecici.  

 

E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran peneliti, ada beberapa penelitan terdahulu 

yang menyerupai, dengan penelitian yang peneliti lakukan. Berikut beberapa 

penelitian yang dijadikan rujukan oleh peneliti:  

Pertama dalam penelitian ini yang dituis oleh Elly Amalia Sholikha 

dkk yang berbentuk Jurnal Administrasi Bisnis  (JAB)|Vol. 70  No. 1 Mei 

2019 dengan judul penelitian “Pengaruh Media Sosial Terhadap Minat 

Berkunjung Followers (Survei Pada Followers Akun Instagram 

@Batuflowergarden.Cobanrais)”(Sunarti, 2019) disebutkan bahwa minat 

berkunjung wisatawan dalam Marketing for Hospitality and Tourism 

diasumsikan sama dengan minat pembelian (Kotler, 2006:198).  Menurut 

Kotler dan Susanto (2000:165) minat diartikan sebagai dorongan yang berasal 

dari rangsangan internal seseorang sehingga memunculkan motivasi tindakan, 

dimana dorongan tersebut dapat dipengaruhi oleh stimulus dan perasaan 

positif suatu produk. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Menurut Ferdinand 

(2002:129) minat beli/berkunjung dapat diidentifikasi melalui beberapa 

indikator. Pertama Minat Transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

membeli suatu produk. Kedua Minat Refrensial, yaitu kecenderungan 

seseorang untuk merefrensikan suatu produk kepada seseorang. Ketiga 
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Preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

memiliki prefrensi utama pada suatu produk. Preferensi dapat diganti jika 

terjadi sesuatu dengan produk tersebut. Keempat Minat Eksploratif, minat ini 

menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai 

suatu produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung 

sifat-sifat positif dari produk tersebut. Persamaan dalam penelitian skripsi ini 

sama-sama mencari minat berkunjung. Sedangkan perbedaanya adalah 

terdapat sektor obyek wisata dalam penelitian ini fokus pada minat berkunjun 

wisatawan ketempat obyek wisata. 

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Bagus Machruf, Hairunnisa dan Sarwo 

Edy Wibowo penelitian dengan tema “Peran Media Sosial Instagram Dalam 

Menarik Minat Berkunjung Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Mulawarman Di Wisata Ladang Budaya Tenggarong” (Machruf. dkk, 2018). 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran media sosial 

Instagram yang sering digunakan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Mulawarman di wisata ladang Budaya Tenggarong dan untuk 

mengetahui media apa saja selain instrgram yang sering digunakan oleh 

mahasiswa dalam melihat ladang budaya tenggarong. Dalam jurnal ini 

penelitimenggunakan teori S-M-C-R-E (Source-Messege-Channel-Receiver-

Effect). Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Data Komponen-

komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut, Pertama 

Pengumpulan Data. Kedua Reduksi Data (Data Reduction). Ketiga Penyajian 
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Data (Data Display). Keempat Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi 

(Conclusion Drawing/Verification). Persamaan dengan penelitian yang ditulis 

oleh Bagus Machruf dkk pengaruh media sosial terhadap kehidupan sosial 

mahasiswa dan faktor lainnya. Perbedaannya adalah metode yang digunakan.   

Ketiga, jurnal yang ditulis sakinah dan edriana pangestuti dengan tema 

“pengaruh media sosial Instagram @exploremalang terhadap minat 

berkunjung followers ke suatu destinasi” (Edriana Pangestuti, 2019). 

Penelitian bertujuan kemajuan teknologi yang memberikan dampak terhadap 

perkembangan internet di Indonesia. Media sosial dapat menjadi salah satu 

promosi yang tepat karena setiap orang dapat memperbarui status dimanapun 

dan kapanpun. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan salah satu akun 

yang digunakan untuk promosi adalah akun @exploremalang yang 

mempromosikan destinasi yang ada di kota Malang. Teori yang digunkan oleh 

sakinah dan edriana pangestuti kuantitatif dengan jenis Explanatory Research 

(Penelitian Penjelas). Populasi dalam penelitian ini pengunjung Kampung 

WarnaWarni Jodipan. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 118 responden 

Kampung Warna-Warni Jodipan yang mengikuti akun @exploremalang 

Minat berkunjung 73,1% sedangkan 16,9% dipengaruhi oleh variabellain 

diluar penelitian. Persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh sakinah dan 

edriana pangestuti pengaruh internet terhadap postingan pada media sosial dan 

pesan yang disampaikan melalui tulisan dan foto dan perbedaan nya dengan 
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penelitian ini adalah objek tempat yang diteliti yang lebih terfokus pada objek 

wisata. 

Tabel 2: Telaah Pustaka 

No Nama Judul Sumber  Hasil Persamaan Perbedaan 

1.  Elly 

Amalia 

Sholikha

, Sunarti 

Pengaruh 

media 

sosial 

terhadap 

minat 

berkunju

ng 

followers 

(survey 

pada 

followers 

akun 

Instagra

m 

@batuflo

wergarde

n.Cobanr

ais)  

Jurnal 

Admnidtras

i Bisnis 

(JAB) 

Volume. 70 

Nomor. 1 

mei tahun 

2019. 

http://admi

nistrasibisn

is.studentjo

urnal.ub.ac.

id/index.ph

p/jab/articl

e/view/280

9 

Pengujian yang 

dilakukan 

memperoleh 

nilai signifikan, 

hal ini dapat 

dilihat bahwa 

variabel Media 

Sosial (X) 

berpengaruh 

terhadap 

variabel Minat 

Berkunjung 

followers akun 

Instagram 

@batuflowergar

den.Cobanrais 

(Y). maka, jika 

dilihat dari nilai 

yang 

diperoleh,media 

sosial memiliki 

pengaruh 

sebesar 91% 

dalam 

mempengaruhi 

minat 

berkunjung 

followers.  

Persamaan 

dalam 

penelitian 

skripsi ini 

sama-sama 

mencari 

minat 

berkujung. 

Perbedaany

a terletak 

pada objek 

penelitian. 

2. Bagus 

Machruf, 

Hairunni

sa dan 

Sarwo 

Edy 

Wibowo 

Peran 

media 

sosial 

Instagra

m dalam 

menarik 

minat 

berkunju

eJournal 

Ilmu 

Komunikas

i, Volume. 

7 Nomor. 1 

tahun 2018. 

https://ejou

rnal.ilkom.f

Hasil dari 

penelitian ini 

yaitu, peran 

Instagram 

memberikan 

informasi 

tentang wisata 

ladang budaya 

pengaruh 

media 

sosial 

terhadap 

kehidupan 

sosial 

mahasiswa 

dan faktor 

Perbedaann

ya adalah 

metode 

yang 

digunakan.   

 

http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2809
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2809
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2809
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2809
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2809
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2809
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2809
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2809
https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/Jurnal%20GANJIL%20(01-16-19-09-02-39).pdf
https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/Jurnal%20GANJIL%20(01-16-19-09-02-39).pdf
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ng 

mahasisw

a ilmu 

komunik

asi 

universita

s 

mulawar

man di 

wisata 

ladang 

budaya 

tenggaro

ng.  

isip-

unmul.ac.id

/site/wp-

content/upl

oads/2019/

01/Jurnal%

20GANJIL

%20(01-

16-19-09-

02-39).pdf 

tenggarong 

kepada 

pengguna. 

Instagram juga 

mempersuasif 

pengguna 

dengan 

mempengaruhi 

kepercayaan, 

sikap dan 

perilaku 

mahasiswa 

sehingga 

berminat untuk 

berkunjung ke 

wisata ladang 

budaya di 

tenggarong. 

Yang terakhir 

Instagram 

memberi 

hiburan dari   

postingan foto-

foto objek 

wisata ladang 

budaya di 

tenggarong oleh 

pengguna akun 

Instagram lain. 

lainnya. 

3. Sakinah 

Adinda, 

Edriana 

Pangestu

ti 

Pengaruh 

media 

sosial 

Instagra

m 

@explore

malang 

terhadap 

minat 

berkunju

ng 

followers 

ke suatu 

Jurnal 

Administra

si Bisnis 

Volume. 

72. Nomor 

1 tahun 

2019 

http://admi

nistrasibisn

is.studentjo

urnal.ub.ac.

id/index.ph

p/jab/articl

Hasil dari 

penelitian ini, 

dapat diketahui 

bahwa variabel 

media sosial 

Instagram 

@exploremalan

g (X) memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

variabel minat 

berkunjung (Y). 

pengaruh 

internet 

terhadap 

postingan 

pada media 

sosial dan 

pesan yang 

disampaika

n melalui 

tulisan dan 

foto 

Perbedaann

ya adalah 

objek 

tempat yang 

diteliti. 

https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/Jurnal%20GANJIL%20(01-16-19-09-02-39).pdf
https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/Jurnal%20GANJIL%20(01-16-19-09-02-39).pdf
https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/Jurnal%20GANJIL%20(01-16-19-09-02-39).pdf
https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/Jurnal%20GANJIL%20(01-16-19-09-02-39).pdf
https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/Jurnal%20GANJIL%20(01-16-19-09-02-39).pdf
https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/Jurnal%20GANJIL%20(01-16-19-09-02-39).pdf
https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/Jurnal%20GANJIL%20(01-16-19-09-02-39).pdf
https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/Jurnal%20GANJIL%20(01-16-19-09-02-39).pdf
https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/Jurnal%20GANJIL%20(01-16-19-09-02-39).pdf
https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/Jurnal%20GANJIL%20(01-16-19-09-02-39).pdf
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2852
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2852
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2852
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2852
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2852
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2852
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destinasi 

(Survei 

pada 

followers 

@explore

malang).  

e/view/285

2 

karena 

kontribusi 

Instagram 

@exploremalan

g terhadap 

minat 

berkunjung 

yaitu sebesar 

73,1% 

sedangkan 

16,9% 

dipengaruhi 

oleh variabel 

lain diluar 

penelitian ini. 

 

                             Sumber: Olahan Peneliti 

F. Landasan Teori 

Pada sebuah penelitian dibutuhkan landasan teori sebagai sebuah 

landasan berfikir guna memecahkan masalah, sehingga teori menjadi sebuah 

pokok-pokok pikiran dalam menggambarkan permasalahan yang akan 

dihadapi serta memudahkan dalam memecahkan permasalahan yang ada. 

 

1. Teori Perbedaan Individu 

Nama teori ini diketengahkan oleh Malvin D.Dafleur lengkapnya 

”IndividualDifferencer Theory of Mass Commucation Effect”. Menurut 

teori ini individu-individu sebagai anggota khalayak sasaran media massa 

secara selektif, menaruh perhatian kepada pesan-pesan terutama jika 

berkaitan dengan kepentingannya, konsisten dengan sikap-sikapnya, sesuai 

http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2852
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2852
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dengan kepercayaan yang didukung oleh tatanan psikologinya. Jadi, efek 

media massa pada khalayak itu tidak seragam, melainkan beragam 

disebabkan secara individual berbeda satu sama lain dalam struktur 

kejiwaanya (Effendy, 2003). 

Teori ini beranggapan dasar bahwa, manusia berbeda satu sama lain 

ketika mereka diterpa media massa. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan 

psikologis, cara pandang berfikir, pengaruh lingkungan sekitar, sikap, nilai, 

agama, kepercayaan dan sebagainya. Dalam teori ini mengatakan adanya 

pengaruh unsur-unsur psikologis yang berinteraksi dengan terpaan media 

massa dan menghasilkan efek.  

Dengan demikian terdapat suatu kaitan yang kuat antara pesan-

pesan media dengan respon setiap individunya. Respon dan tanggapan 

terhadap suatu kaitan yang kuat antara pesan-pesan tersebut diubah oleh 

tatanan psikologis setiap individu tersebut. Jadi efek media kepada 

khalayak massa itu tidak seragam meliankan beragam. Hal tersebut 

disebabakan karena mereka secara individual berbeda antara satu dengan 

yang lainnya dalam struktur kejiwaan maupun pola hidup yang terbentuk 

oleh lingkungan tempat individu tersebut dan berkembang.  

2. Instagram   

Instagram merupakan aplikasi untuk photo-sharing dan layanan 

jejaring sosial online yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil 

gambar, menerapkan filter digital untuk mereka, dan berbagi hasilnya 
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melalui berbagai layanan sosial media seperti facebook, twitter dan situs 

media lainnya. (Munfaid, 2013) 

Ciri khas dari Instagram adalah hasil fotonya yang berupa persegi, 

mirip dengan produk Kodak Instamatic dan gambar-gambar yang 

dihasilkan oleh foto polaroid. Berbeda dengan kamera modern yang 

biasanya memiliki bentuk persegi panjang atau dengan rasio perbandingan 

bentuk 16:9. Pada awalnya Instagram hanya tersedia untuk smartphone 

milik Apple, seperti: iPhone, iPad, dam iPod Touch. Kemudian sejak 

bulan april 2012, fasilitas Instagram mulai diintegrasikan untuk ponsel 

kamera Android. Sehingga pengguna Android juga bisa mulai 

menggunakan Instagram untuk aktivitas sharing foto mereka. (Munfaid, 

2013). 

Aplikasi Instagram memiliki lima menu utama yang semuanya 

terletak dibagian bawah aplikasi tersebut (Atmoko, 2012): 

a. Home Page: halaman utama menampilkan linimasa foto-foto terbaru 

dari sesama pengguna yang telah diikuti. 

b. Search: untuk memudahkan pengguna melakukan pencarian pada akun 

pengguna lainnya atau pencarian pada foto-foto yang sedang popular. 

c. Camera: dengan menu ini pengguna dapat langsung memotret dan 

mengunggah foto atau vidio ke Instagram dengan berbagai efek yang 

disediakan di dalam aplikasi tersebut. 
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d. Profile: dihalaman profil kita bisa mengetahui secara detail mengenai 

informasi pengguna, baik itu dari kita maupun orang lain sesama 

pengguna. 

e. News Feed: fitur ini menampilkan notifikasi terhadap berbagai aktivitas 

yang dilakukan oleh pengguna Instagram.  

Selain itu, ada beberapa bagian yang sebaiknya diisi agar foto yang 

kita unggah lebih informatif. Bagian-bagian tersebut ialah (Atmoko, 2012): 

a. Caption: membuat judul atau caption foto lebih bersifat untuk 

memperkuat karakter atau pesan yang ingin disampaikan pada foto 

tersebut. 

b. Hashtag: merupakan suatu label berupa kata yang diberi awalan symbol 

bertanda pagar (#). Fitur pagar ini penting karena sangat memudahkan 

pengguna untuk menemukan foto-foto di Instagram dengan label 

tertentu. 

c. Geotage atau Lokasi: Instagram memaksimalkan teknologi ini dengan 

menyediakan fitur lokasi. Sehingga setiap foto yang diunggah akan 

menampilkan lokasi dimana pengambilannya. 

d. Share: Instagram juga menyediakan fitur share ke media sosial lainnya 

seperti facebook, twitter dan lainnya.  

Menurut Atmoko, meski Instagram disebut layanan photo sharing, 

tetapi Instagram juga merupakan jejaring sosial. Karena disini kita bisa 
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berinteraksi dengan sesama pengguna. Ada beberapa yang dapat kita 

lakukan di Instagram (Atmoko, 2012) : 

a. Follow : bisa dibanyangkan betapa sepinya ketika sendirian didunia 

Instagram. Oleh karena itu, dengan adanya follow memungkinkan kita 

untuk mengikuti atau berteman dengan pengguna lain yang kita anggap 

menarik untuk diikuti.  

b. Like : jika menyukai foto yang ada di linimasa, jangan segan-segan 

untuk memberi like. Pertama, dengan menekan tombol like dibagian 

bawah caption yang bersebelahan dengan komentar. Kedua, dengan 

double tap (mengetuk dua kali) pada foto yang disukai. 

c. Comment : sama seperti like, komentar adalah bagian dari interaksi 

namun lebih hidup dan personal. Karena lewat komentar, pengguna 

mengungkapkan pikirannya melalui kata-kata. Kita bebas memberikan 

komentar apapun terhadap foto, baik itu saran, pujian atau kritikan. 

d. Mentions : fitur ini memungkinkan kita untuk memanggil pengguna 

lain. Caranya adalah dengan menambahkan tanda arroba (@) dan 

memasukkan akun Instagram dari pengguna tersebut. 

e. Message : fitur yang membantu mengirim pesan secara pribadi yang 

berupa foto, vidio maupun tulisan yang dikirim oleh sesama penggguna 

Instagram. 
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3. Minat Berkunjung 

Minat merupakan salah satu unsur kepribadian yang memegang 

peranan penting dalam mengambil keputusan masa depan. Minat 

mengarahkan individu terhadap suatu objek atas dasar rasa senang atau rasa 

tidak senang. Minat seseorang dapat diketahui dari pernyataan senang atau 

tidak senang terhadap suatu objek tertentu(Ketut Sukardi, 1994). 

Pada penelitian ini peneliti mendefinisikan minat beli sebagai 

minat berkunjung, dimana konsumen sebagai wisatawan dan produk itu 

sebagai onjek wisata. Minat beli merupakan perilaku konsumen yang 

muncul sebagai respon untuk melakukan pembelian(Kotler, 2011). 

Minat adalah salah sesuatu kecenderungan untuk memberikan 

perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi 

objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Jadi minat 

merupakan kecenderungan atau arah keinginan terhadap sesuatu untuk 

memenuhi dorongan hati, merupakan dorongan kuat bagi seseorang untuk 

melakukan segala sesuatu yang mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-

cita yang menjadi keinginannya. Minat memiliki unsur-unsur antara lain: 

perhatian, persiapan, keingintahuan, kesiapan berindak, dan kecenderungan 

untuk terlibat (Saleh. Et.al, 2004). 

Minat berkunjung merupakan bentuk atau wujud dari minat 

berperilaku, secara teoritis minat berperilaku adalah suatu kecenderungan 
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potensial untuk mengadakan reaksi (sikap mendahului perilaku) 

(Simamora, 2002). Minat berkunjung berarti konsumen (pengunjung) 

potensial yang pernah dan belum pernah dan yang sedang akan berkunjung 

pada suatu objek wisata. Minat merupakan kekuatan pendorong yang 

menyebabkan seseorang menaruh perhatian pada suatu objek.  
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G. Kerangka Pemikiran 

 

    Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Becici 

 

 

 

 

  

 

Teori Perbedaan Individu 

(Individual Differences Theory) 

Melvin Deflure 

 

 

 

1. Perhatian 

2. Keingintahuan 

3. Perasaan 

4. Kecenderungan untuk 

terlibat (Saleh, 2004:262) 

Minat berkunjung wisata  

 

Akun @puncakbecici 

1. Foto 

2. Captions 

3. Hashtag 

4. Frekuensi 

 (Atmoko, 2012) 
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H. Hipotesis 

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Hipotesis adalah alternatif dugaan 

jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam 

penelitiannya.  Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya 

sementara, yang akan diuji kebenarnya dengan data yang dikumpulkan 

melalui penelitian. Dengan kedudukannya itu maka hipotesis dapat berubah 

menjadi kebenaran, akan tetapi juga dapat tumbang sebagai kebenaran. 

Tujuan peneliti mengajukan hipotesis adalah agar dalam kegiatan 

penelitiannya, perhatian peneliti tersebut terfokus hanya pada informasi atau 

data yang diperlukan bagi pengujian hipotesis. Agar pemilihan alternatif dapat 

tepat, peneliti dituntut untuk hati-hati dan cermat. Menurut Borg dan Gall ada 

empat persyaratan bagi hipotesis yang baik, yaitu: harus menggambarkan 

hubungan dua variabel, dirumuskan sesuai dengan dasar yang kuat, dapat diuji 

serta dinyatakan dalam rumusan yang singkat dan padat (Arikunto, 2013). 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat besaran pengaruh yang signifikan dari Akun 

Instagram @Puncakbecici Terhadap Minat Berkunjung Wisata 

(followers akun instagram @puncakbecici). 

H1 : Terdapat besaran Pengaruh yang signifikan dari Akun Instagram 

@Puncakbecici Terhadap Minat Berkunjung Wisata (followers akun 

instagram @puncakbecici).  
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I. Metodologi Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Agar penelitian ini terarah dan mencapai tujuan yang sesuai 

dengan keinginan peneliti, maka pada penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatam kuantitatif untuk mengolah data yang diperoleh. Pendekatan 

kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivism, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data  bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). 

Dengan menggunakan metode kuantitatif dapat memaparkan dan 

mengukur dengan jelas data-data yang diperoleh peneliti dilapangan. 

Sehingga peneliti dapat memberi gambaran besaran pengaruh Instagram 

terhadap minat berkunjung wisata.  

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey. Survey 

merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok 

(Singarimbun, 1995). 

Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan 

menggunakan kuesioner atau angket. Penelitian survey adalah penyelidikan 
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yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada dan 

mencari keterangan-keterangan secara factual baik yang institusi sosial, 

ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau suatu individu (Nazir, 

2005). 

3. Definisi Operasional  

Indikator operasional adalah penentu konstruk sehingga menjadi 

variabelyang diukur. Indikator operasional menjelaskan cara tertentu yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengoperasikan construct, sehingga 

memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan reflikasi 

pengukuran dengan cara yang sama atau pengembangan cara pengukuran 

consrtruk yang lebih baik (Indriantoro, 1999 : 47).  

      Tabel 3: Definisi Operasional Veriabel X (Akun Instagram 

@Puncakbecici) 

 

No  
Veriabel Indikator Item  

1. Akun 

Instagram 

@Puncakbeci

ci (Variabel 

X) 

Foto/ 

Gambar 

1. Akun @puncakbecici mengunggah 

foto-foto yang menarik. 

2. Akun @puncakbecici mengunggah 

foto-foto dengan kualitas gambar 

yang bagus, sehingga gambar yang 

diunggah jelas dan menarik 

perhatian. 

3. Foto yang diunggah akun 

@puncakbecici diambil dari angle, 

lighting, serta momen yang tepat. 

Captions  1. Captions atau pesan yang diberikan 

akun @puncakbecici merupakan 

pesan yang Informatif. 
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2. Captions atau pesan yang diberikan 

akun @puncakbecici menarik 

perhatian. 

3. Captions atau pesan yang diberikan 

akun @puncakbecici bersifat 

mengajak. 

Hashtag  1. Akun @puncakbecici 

menggunakan hashtag (#) untuk 

menyebarluaskan foto saya agar 

dapat dilihat oleh 

follower/following ataupun yang 

bukan follower/following. 

2. Akun @puncakbecici 

menggunakan hashtag (#) untuk 

mengkategorikan foto dalam 

kumpulan foto yang sama. 

3. Akun @puncakbecici 

menggunakan fitur hashtag (#) 

agar memudahkan pengguna media 

sosial instagram untuk menemukan 

foto-foto yang tersebar di 

instagram dengan label tertentu. 

Frekuensi  1. Banyaknya jumlah love/like dalam 

foto di akun @puncakbecici 

menandakan foto popular dan 

menarik perhatian. 

2. Banyaknya jumlah komentar 

menandakan foto popular dan 

menarik perhatian. 

3. Jenis komentar yang diberikan 

followers akun @puncakbecici 

mempengaruhi daya tarik foto. 

Sumber: Olahan Peneliti  
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Tabel 4: Definisi Operasional Varibel Y (Minat Berkunjung Wisata) 

No Variabel Indikator Item  

2. Minat 

Berkunjung 

Wisata 

(Variabel Y) 

Perhatian  1. Konten akun @puncakbebcici 

menarik perhatian saya. 

2. Penyajian konten foto-foto yang 

diunggah akun @puncakbecici 

membuat saya memahami isi dari 

akun ini, sehingga saya tertarik. 

Keingintah

uan 

1. Akun @puncakbecici membuat 

saya menambah pengetahuan 

tentang objek wisata puncak becici. 

Perasaan 1. Akun @puncakbecici membuat 

saya tertarik untuk melakukan 

kunjungan ke objek wisata puncak 

pecici. 

2. Akun @puncakbecici membuat 

saya ingin lebih mengetahui objek 

wisata puncak becici. 

Kecenderu

ngan untuk 

Bertindak  

1. Akun @puncakbecici membantu 

kesiapan saya untuk melakukan 

kunjungan ke objek wisata puncak 

becici dengan caption-captionnya 

yang informatif. 

2. Akun @puncakbecici membuat 

saya ingin segera melakukan 

kunjungan ke objek wisata puncak 

becici. 

 Sumber: Olahan Peneliti 
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4. Populasi dan Teknik Sampling  

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah followers dari akun Instagram @puncakbecici yang 

berjumlah 7.028 followers (yang terhitung hingga september 2021). 

b. Sampel & Teknik Sampling 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Sampel 

penelitian ini menggunakan simple random sampling   merupakan 

teknik pengambilan sampel secara sederhana karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut  (Sugiyono, 

2013). 

 Berdasarkan data yang ada, terdapat 7.028  followers pada 

akun Instagram @puncakbecici. Besaran sampel dalam penelitian 

ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin : 
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   Keterangan : 

    n  = Jumlah  sampel 

    N = Jumlah populasi 

e  = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang dapat ditolelir, 

disebut juga nilai kritis. Dalam penlitian ini 

mengambil nilai e 10% dikarenakan semakin 

sedikit jumlah presentase e maka tingkat 

kesalahan lebih sedikit. 

Diketahui : 
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5. Metode Pengumpulan Data 

a. Jenis Data 

1) Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data 

pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa 

responden atau subjek riset, dari hasil pengisian kuesioner, 

wawancara, observasi (Kriyantono, 2010). 

2) Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

kedua atau sumber sekunder (Kriyantono, 2010).  Data ini yang 

diperoleh digunakan untuk melengkapi penelitian. Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah kepustakaan, seperti buku, artikel, 

internet dan lain sebagainya terkait dengan masalah yang akan 

diteliti guna menemukan materi yang diperlukan. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknik 

bagaimana data tersebut bisa ditemukan, digali, dikumpulkan, 

dikategorikan dan dianalisis. Untuk teknik pengumpulan data 

kuantitatif yang lebih utama dengan menggunakan kuesioner atau 

angket (Ardianto, 2016).  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

kuesoiner atau angket dalam mengumpulkan data. Angket atau 
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kuesioner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang 

disusun secara sistematis, untuk diisi responden. Setelah diisi 

angket atau kuesioner dikembalikan ke petugas atau peneliti  

(Ardianto, 2016). 

Angket terdiri dari 2 jenis yaitu angket langsung tertutup 

dan angket langsung terbuka. Angket langsung tertutup adalah 

angket yang dirancang sedemikian rupa  untuk merekam data 

tentang keadaan yang dialami oleh responden. Sedangkan angket 

langsung terbuka adalah daftar pertanyaan yang dibuat dengan 

sepenuhnya memberikan kebebabsan kepada responden untuk 

menjawab keadaan yang dialami responden, tanpa ada alternatif 

jawaban dari peneliti (Ardianto, 2016).  

 

6. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Validitas suatu keadaan yang menggambarkan tingkat 

instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan 

diukur. Suatu instrumen yang valid atau sah memiliki validitas yang 

tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah (Arikunto, 2013). 

Pengujian validitas menggunakan rumus Pearson Product 

Moment yang mengukur apakah ada pernyataan yang dianggap 
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tidak valid atau tidak sesuai dengan pernyataan lainnya. Pearson 

Product Moment adalah teknik kolerasi tunggal yang digunakan 

untuk mencari koefiensi kolerasi antara data interval dan data 

interval lainnya (Bungin, 2005). 

Adapun rumus korelasi pearson product moment adalah 

sebagai berikut: 

 

Keterangan :  

r = koefisien kolerasi pearson’s 

products moments 

n = jumlah individu dalam sampel 

X = angka mentah untuk variabelX 

Y = angka mentah untuk variabelY 

∑XY = skor personal dikalikan skor 

total 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan 

sejauhmana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran 

diulang dua kali atau lebih (Ardianto, 2016). Untuk mengukur 
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reliabilitas instrumen penelitian ini, digunakan teknik analisis Alpha 

Cronbach, dengan rumus koefisien reliabilitas sebagai berikut:  

 

Keterangan : 

  𝑎  = koefisien reliabilitas 

  k = jumlah instrumen pernyataan 

  1 = bilangan konstan 

 = jumlah varian dari tiap  

instrument 

 = varian dari keseluruhan 

instrumen 

7. Metode Analisis Data 

a. Skala Pengukuran  

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan panjang pendek interval yang ada 

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran maka akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala 

pengukuran ini, maka nilai variabel yang di ukur dengan instrumen 

tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih 

akurat, efesien dan komunikatif (Sugiyono, 2013). 
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Ada beberapa macam skala pengukuran, salah satunya yang 

diambil oleh peneliti ialah Skala Likert. Skala likert dapat 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item 

instrumen yang menggunakan skala ini mempunyai gradasi positif 

sampai negatif. 

Skala pengukuran ini menggunakan skala likert yang 

dimodifikasi menjadi lima alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RG), Tidak Setuju (TS), dan Sangat 

Tidak Setuju (STS). Untuk keperluan analisis kuantitatif maka 

jawaban tersebut dapat diberi skor: 

                        Tabel 5: Skala Likert 

NO Pilihan Respons Singkatan Skor 

1 Sangat Setuju SS 5 

2 Setuju S 4 

3 Ragu-Ragu RG 3 

4 Tidak Setuju TS 2 

5 Sangat Tidak Setuju STS 1 

 (Sumber: Sugiyono, 2013:137) 

 

b. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Regresi Linear Sederhana merupakan metode statistik yang 

berfungsi menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara 

variabel penyebab (X) dengan variabel akibat (Y) dan jika ada 



33 

 

hubungan bagaimanakah arah hubungan dan seberapa besar 

hubungan tersebut. 

Y = a + bX  

   Keterangan : 

   Y = subyek dalam variabel dependent 

   a = harga Y bila X = (harga konstan)  

   b = angka arah atau koefisiens regresi,            

yang menunjukan angka peningkatan ataupun 

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada 

variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) 

maka terjadi penurunan. 

X = subjek pada variabel independen yang mempunyai 

nilai tertentu. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Akun 

Instagram @puncakbecici terhadap Minat Berkunjung Wisata (Analisi 

Regresi Linier Sederhana pada followers instagram @puncakbecici)” ini 

bertujuan untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar Pengaruh 

Akun Instagram @puncakbecici terhadap Minat Berkunjung Wisata 

(pada Followers Instagram @puncakbecici).  

Berdasarkan perhitungan yang peneliti lakukan melalui analisis 

regresi linier sederhana, dapat dilihat bahwa nilai korelasi dari kedua 

veriabel menunjukkan angka 0,745 angka tersebut dapat diartikan bahwa 

hubungan dua variabel adalah kuat. Dari tabel koefisien terdapat koefisien 

determinasi (R square) sebesar 55,5%. Yang berarti bahwa variabel 

independen X (Akun Instagram @puncakbecici) memiliki pengaruh 

kontribusi sebesar 55,5% terhadap variabel dependen Y (Minat 

Berkunjung Wisata), sedangkan sisanya 44,5% disebabkan oleh faktor 

yang lain. Dari hasil uji regresi linier sederhana diperoleh model regresi 

yaitu Y₌ 6.336 ₊ 0.543x. 

Uji hipotesis berfungsi untuk membuktikan apakah koefisien 

regresi signifikan atau tidak. Dari uji hipotesis yang peniliti lakukan, 

didapatkan hasil signifikansi (Sig.) dari penelitian ini sebesar 0,000 lebih 
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kecil dari (< 0,05), dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh Akun 

Instagram @puncakbecici terdapat Minat Berkunjung Wisata (Followers 

Instagram @puncakbecic). 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa 

saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini peneliti mengguanakan media sosial Instagram 

sebagai objek penelitian, diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

peneliti lain bisa menggunakan media sosial yang berbeda untuk 

mengukur dampak media sosial tersebut di masyarakat. Maka, jika 

media sosial lain mempunyai pengaruh kuat, hal tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sesuatu yang posistif. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas wawasan 

penelitian sehingga memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang 

faktor apa saja yang ada pada akun media sosial suatu tempat/objek 

wisata yang dapat mempengaruhi minat berkunjung wisata.  

3. Untuk akun @puncakbecici diharapkan dari penelitian ini dapat 

memberikan konten yang menarik dalam feed Instagram karena hal 

tersebut mempunyai dampak yang baik di masyarakat. Dan akan lebih 

baik juka dalam postingannya diimbangi dengan pesan-pesan yang 
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positif, seperti himbauan untuk terus menjaga kelestarian alam dan 

mempertahankan keindahan alam objek wisata puncak becici. 
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