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PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP MINAT 

BERKUNJUNG WISATAWAN PADA OBYEK WISATA 

DENGAN VARIABEL CITRA DESTINASI SEBAGAI 

PEMEDIASI 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap minat 

berkunjung wisatawan pada obtek wisata dengan variabel citra destinasi sebagai 

pemediasi. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah wisatawan yang pernah 

berkunjung ke obyek wisata di Surakarta sebanyak 120 responden . Jenisdata yang 

digunakan pada penelitian ini adalah data primer Metode pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner dan di olah menggunakan alat analisis Partial Least 

Square (PLS) dengan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung, media 

sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra destinasi, citra destinasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung, dan media sosial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung yang di mediasi oleh 

citra destinasi.  

 

Kata kunci: Media Sosial, Citra Destinasi, Minat Berkunjung. 

 

 
ABSTRACT 

This study aims to analyze the influence of social media on the interest of visiting 

tourists in tourism objects with the destination image as a mediating variable. The 

population and sample in this study were tourists who had visited tourism objects 

in Surakarta as many as 120 respondents. The type of data used in this study is 

primary data. The data collection method uses a questionnaire and is processed 

using Partial Least Square (PLS) analysis tools with SmartPLS 3.0 software. The 

results showed that social media had a positive and significant effect on interest in 

visiting, social media had a positive and significant effect on destination image, 

destination image had a positive and significant effect on interest in visiting, and 

social media had a positive and significant effect on interest in visiting which was 

mediated by destination image.  

 

Keywords: Social Media, Destination Image, Interests. 

 

1. PENDAHULUAN 

Aktivitas berwisata merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang. Terlebih dengan 

kesibukan  yang dilakukan setiap harinya. Karena wisata merupakan suatu 

kebutuhan yang terkadang perlu untuk dipenuhi. Aktifitas wisata di Indonesia 
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memulai persaingan industri pariwisata. Hal tersebut terjadi karena industri di 

sektor pariwisata sebagai penunjang perekonomian secara global (Lopes dkk., 

2009).  Selain itu, pariwisata juga sebagai sektor utama yang menghasilkan 

pendapatan asli daerah (PAD). Menurut penjelasan tersebut banyak daerah yang 

sekarang dapat mempercepat pembangunan daerah wisata dengan memiliki 

harapan agar apat meningkatkan jumlah wisatawan dalam negeri maupun luar 

negeri dalam menyikapi persaingan bisnis pariwisata yang ketat (Anggraeni 2020). 

Di era digital saat ini internet merupakan kebutuhan sehari-hari yang sudah 

melekat pada masyarakat. Internet digunakan untuk menunjang kegiatan dari 

berbagai sektor seperti salah satunya kegiatan ekonomi maupun bisnis. Dalam 

beberapa waktu terakhir internet telah memainkan peran yang cukup penting guna 

membantu dalam kegiatan kinerja bisnis (Kim dkk., 2016). 

Aplikasi web telah memberikan peluang  untuk mentranfer kemampuan 

internet ke lingkungan sosial dimana individu dapat berinteraksi secara online 

dengan menggunakan media sosial (Tajvidi dan Karami, 2021). Media sosial 

merupakan bagian dari bauran promosi yang memungkinan perusahaan untuk 

berbicara dengan pelanggan merek dan memungkinkan pelanggan untuk dapat 

berbicara secara langsung satu sama lain (Mangold dan Faulds, 2009). Situs-situs 

ini memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan juga telah memberi mereka 

kesempatan untuk menjelajahi daftar teman (Boyd dan Ellison, 2008). 

Media sosial merupakan sebuah alat untuk promosi bisnis yang sangat 

efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi dapat lebih 

luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh para pemasar bagi 

banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara yang terbaik untuk dapat 

menjangkau pelanggan. 

Menurut Kim dkk., (2016) dan Popp (2016) media sosial juga menggunakan 

stimulus persepsi dan perilaku pelanggan, maka dari itu perusahaan menggunakan 

media ini sebagai alat strategis untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan 

citra perusahaan, merek loyalitas, keasadaran merek, ekuitas merek, dan 

keberlanjutan merek. 
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Banyak perusahaan membangun situs media sosial mereka dan berbagi 

informasi menarik tentang merek dan produk mereka untuk meningkatkan 

kesadaran dan meningkatkan efektivitas membangun merek serta memperoleh 

pelanggan (Vries dkk., 2017).. 

Minat berkunjung merupakan suatu keadaan mental seseorang yang 

menggambarkan rencana untuk dapat melakukan beberapa tindakan dalam jangka 

waktu tertentu (Hidayatullah dkk., 2020). Minat merupakan kekuatan pendorong 

untuk minat dan keinginan seseorang yang menyebabkan seseorang menaruh 

perhatian pada suatu objek yang dia sukai yang berdampak pada peningkatan pasar 

(Charli & Putri., 2020). 

Media sosial merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin 

berbagi informasi dan tempat untuk mencari teman baru serta berinteraksi dengan 

teman lainnya secara online (Nifita & Arisondha, 2018). Sedangkan menurut 

(Wicaksono 2017) media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi 

sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah 

komunikasi menjadi dialog yang interaktif. 

Citra destinasi menurut Tasci dan Kozak (2006) merupakan persepsi 

individu terhadap karakteristik tempat wisata yang dipengaruhi oleh banyak faktor, 

misalnya tentang informasi promosi, pemberitaan di media massa dan  lainnya. 

Sedangkan menurut Listyawati (2019) Citra destinasi merupakan sebuah gambaran 

tentang realitas dan tidak selalu sesuai dengan sebuah realitas. Citra merupakan 

dunia persepsi. Maka melihat pengertian tersebut, citra dapat diartikan dengan 

gambaran yang telah didapat oleh lingkungan di sekitar ataupun pihak lain sebagai 

hasil dari pengalaman dan pengetahuannya tentang suatu obyek.  

Pemanfaatan media sosial merupakan suatu hal yang penting dalam menarik 

minat berkunjung wisatawan. Penelitian tentang media sosial sudah banyak banyak 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Seperti yang dilakukan oleh Nifita dan Arisondha 

(2018), Sholikha dan Sunarti (2019), Charli dan Putri (2020), Oktafia dan Silintowe 

(2019) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara 

media sosial dengan minat berkunjung wisatawan.  
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2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  penjelasan 

(explanatory research). Adapun variabel yang diteliti pada penelitian ini terdiri dari 

tiga variabel, yaitu variabel independen, variabel intervening, variabel dependen. . 

Variabel independen dalam peneltian ini adalah media sosial, untuk variabel 

intervening yaitu citra destinasi, dan untuk variabel dependen yaitu minat 

berkunjung. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah wisatawan yang pernah 

berkunjung ke obyek wisata di Surakarta sebanyak 120 responden. Teknik sampling 

menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis 

Structural Equation Model (SEM) dengan Partial Least Square (PLS) dengan 

menggunakan aplikasi Smart PLS 3.0. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Analisis Data 

3.1.1 Outer Model 

Pengujian outer model digunakan untuk menentukan spesifikasi hubungan antara 

variabel laten dengan indikatornya. 

Gambar 1 

Outer Model 
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Tabel 1 

Outer loading 

Variabel Indikator Outer Loading 

Media Sosial (X) 

MS1 0.826 

MS2 0.776 

MS3 0.704 

MS4 0.825 

MS5 0.717 

Citra Destinasi (Z) 

CD1 0.813 

CD2 0.729 

CD3 0.652 

CD4 0.781 

CD5 0.820 

Minat Berkunjung (Y) 

MB1 0.816 

MB2 0.777 

MB3 0.769 

MB4 0.844 

Sumber : Data Analisis Primer, 2021 

 

Menurut (Chin,1998) dalam (Latan & Ghozali, 2012) skala pengukuran nilai 

loading 0,5 hingga 0,6 sudahdianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent 

validity. Data diatas menunjukkan indicator sudah cukup memadai. 

 

Tabel 2 

Cross Loading 

Indikator 
Media Sosial 

(X) 

Citra Destinasi 

(Z) 

Minat 

Berkunjung 

(Y) 

MS1 0.826 0.356 0.434 

MS2 0.776 0.389 0.417 

MS3 0.704 0.309 0.383 

MS4 0.825 0.464 0.491 

MS5 0.717 0.498 0.605 

CD1 0.488 0.813 0.656 

CD2 0.399 0.729 0.599 

CD3 0.380 0.652 0.470 

CD4 0.406 0.781 0.692 

CD5 0.372 0.820 0.646 
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MB1 0.459 0.704 0.816 

MB2 0.498 0.617 0.777 

MB3 0.488 0.617 0.769 

MB4 0.552 0.662 0.844 

Sumber : Data Analisis Primer, 2021 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-

indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki discriminant validity 

yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing. 

 

Tabel 3 

Average Variant Extracted (AVE) 

Variabel AVE 

Media Sosial 0.595 

Citra Destinasi 0.580 

Minat Berkunjung 0.643 

Sumber : Data Analisis Primer, 2021 

 

 Berdasarkan sajian diatas, diketahui bahwa nilai AVE variabel word of 

mouth, minat beli, dan keputusan pembelian > 0.5. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki discriminant validity yang baik. 

Tabel 4 

Composite Reliability 

Variabel Composite Reliability 

Media Sosial 0.873 

Citra Destinasi 0.880 

Minat Berkunjung 0.878 

 Sumber : Data Analisis Primer, 2021 

 

 diketahui bahwa nilai composite reliability semua variabel penelitian > 0.7. 

Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi composite 
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reliability sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki 

tingkat reliabilitas yang tinggi. 

Tabel 5 

Cronbach Alpha 

Variabel Cronbach Alpha 

Media Sosial 0.817 

Citra Destinasi 0.830 

Minat Berkunjung 0.815 

Sumber : Data Analisis Primer, 2021 

 

Berdasarkan sajian data di atas pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai 

cronbach alpha dari masing-masing variabel penelitian > 0,6 telah memenuhi 

persyaratan nilai cronbach alpha. 

Tabel 6 

Collinierity Statistic (VIF) 

  Minat Berkunjung Citra Destinasi 

Media Sosial 1.408 1.000 

Minat Berkunjung   

Citra Destinasi 1.408  

Sumber : Data Analisis Primer, 2021 

 

Berdasarkan tabel diatas, hasil dari Collinierity Statistics (VIF) untuk melihat 

uji multikolinierity dengan hasil inner dari variabel Media Sosial  terhadap minat 

berkunjung sebesar 1,408 dan terhadap citra destinasi sebesar 1,000. Kemudian 

nilai dari variabel citra destinasi terhadap minat berkunjung sebesar 1,408. Dari 

masing-masing variabel mempunyai nilai cut off > 0,1 atau sama dengan nilai VIF 

< 5 maka tidak melanggar uji multikolinieritas. 

 

3.1.2 Inner Model 

Pengujian inner model dapat dilakukan dengan tiga analisis yaitu mengukur nilai 

R2
 (R-square), Godness of Fit (Gof), dan koefisien path. 
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Gmabar 2 

Inner Model 

 

Tabel 7 

Nilai R-Square 

  R Square 

Minat Berkunjung 0.706 

Citra Destinasi 0.290 

Sumber : Data Analisis Primer, 2021 

 

Diketahui bahwa besar pengaruh media sosial terhadap minat berkunjung 

sebesar 0,290 atau 29% dan besar pengaruh media sosial dan citra destinasi 

terhadap minat berkunjung sbesar 0,706 atau 70,6%. 

Penilaian goodness of fit diketahui dari nilai Q-Square. Nilai Q-Square 

memiliki arti yang sama dengan coefficient determination (R-Square) pada analisis 

regresi, dimana semakin tinggi Q-Square, maka model dapat dikatakan semakin 

baik atau semakin fit dengan data. Adapun hasil perhitungan nilai Q-Square adalah 

sebagai berikut: 

Q-Square   = 1 – [(1 – R21) x (1 – R22)] 

    = 1 – [(1 – 0,706) x (1 – 0,209)] 

     = 1 – ( 0,294  x  0,791) 

 = 1 – 0,232554 
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 = 0,767446 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai Q-Square sebesar 

0,767446. Hal ini menunjukkan besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat 

dijelaskan oleh model penelitian adalah sebesar 76,7446%. Sedangkan sisanya 

sebesar 23,2554% dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian 

ini. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat 

dinyatakan telah memiliki goodness of fit yang baik.. 

 

Tabel 8 

Hasil Pengujian Langsung (directs effect) 

Sumber : Data Analisis Primer, 2021 

 

Tabel 9 

Hasil Pengujian Tidak Langsung (indirects effect) 

Indirect 

Effects 
Hipotesis 

Sampel 

Asli 

(O) 

t-

statistik  

t-

tabel 

p-

values 
Keterangan 

Media 

Sosial→  

Citra 

Destinasi → 

Minat 

Berkunjung 

H4 

 

0.361 

 

6.556 1,967 0.000 
Positif 

Signifikan 

Sumber : Data Analisis Primer, 2021 

 

Path 

Coefficients 
Hipotesis 

Sampel 

Asli 

(O) 

t-

statistik  

t-

tabel 

p-

values 
Keterangan 

Media Sosial 

-> Minat 

Berkunjung 

 

H1 

 

0.261 

 

 

3.094 

 

1,967 0.002 
Positif 

Signifikan 

Media Sosial 

-> Citra 

Destinasi 

H2 0.538 9.149 1,967 0.000 
Positif 

Signifikan 

Citra 

Destinasi → 

Minat 

Berkunjung 

H3 0.671 8.210 1,967 0.000 
Positif 

Signifikan 
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Berdasarkan table direct dan indirect effect dapat dilihat hasil dari pengujian 

hipotesis. Melalui hasil nilai t-statistik yang diperoleh dapat diketahui pengaruh 

tingkat signifikasi antara variabel independen ke variabel dependen. Apabila t-

statistik > 1,967 maka pengaruhnya adalah signifikan. Selanjutnya melalui hasil 

dari P Value yang diperoleh apabila nilai P Value pada setiap variabel < 0,05 maka 

H0 ditolak. Pengaruh positif dapat dilihat melalui Original Sample. 

 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Media Sosial terhadap Minat Berkunjung 

Hasil analisis menunjukkan media sosial  memiliki pengaruh positif terhadap minat 

berkunjung. Sesuai dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai t hitung lebih 

daripada t tabel (3,094 > 1,96) maka pengaruhnya signifikan dan nilai  P value  

sebesar 0,002 atau < 0,05 yang berarti Media Sosial  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat berkunjung. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky dan 

Sari (2020) yang menyatakan bahwa media sosial berpengaruh signifikan terhadap 

minat berkunjung wisatawan. Kemudian penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian oleh  Karyani (2019) yang menyatakan bahwa media sosial memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung wisatawan 

Media sosial memiliki beberapa aplikasi-aplikasi yang banyak memberikan 

banyak sekali informasi wisata seperti instagram, facebook, twitter dan lain-lain, 

yang dapat membantu mempemudah wisatawan untuk mendapatkan informasi 

tentang destinasi wisata di Surakarta. Media sosial juga mempengaruhi minat 

berkunjung wisata di Kota Surakarta dengan melihat postingan dari pihak pengelola 

destinasi wisata yang mengajak untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut 

maupun melihat postingan dari teman/keluarga mengenai informasi wisata berupa 

gambar, video, maupun teks.  

3.2.2 Pengaruh Media Sosial terhadap Citra Destinasi 

Hasil analisis menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh positif terhadap 

citra destinasi. Sesuai dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai t hitung 

lebih besar daripada t tabel (9,149 > 1,967) maka pengaruhnya signifikan dan nilai 
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P value sebesar 0,000 atau < 0,05 yang berarti media sosial berpengaruh positif 

terhadap citra destinasi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Pedrosa 

dkk., (2020) yang menyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap 

minat berkunjung. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Nag 

dan Gilitwala (2019) yang menyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh 

terhadap citra destinasi. 

Media sosial merupakan alat penting untuk memberikan informasi tentang 

destinasi wisata yang ada di Surakarta kepada khayalak ramai. Semakin banyak 

yang mengetahui dan berkunjung kepada destinasi wisata di Surakarta tersebut akan 

membuat terbentuknya sebuah citra destinasi dari dalam diri wisatawan.. 

3.2.3 Pengaruh Citra Destinasi terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil analisis menunjukkan bahwa citra destinasi berpengaruh positif dan 

tsignifikan terhadap minat berkunjung. Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan 

nilai t hitung lebih besar daripada t tabel (8,210 > 1,967) maka pengaruhnya tidak 

signifikan dan nilai P value menunjukkan 0,000 atau > 0,05 yang berati citra 

destinasi berpengaruh positif terhadap minat berkunjung.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusti 

dkk., (2020) yang menyatakan bahwa citra destinasi memiliki pengaruh terhadap 

minat berkunjung wisatawan. Selain  itu penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Matar (2020) yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh antara citra destinasi terhadap minat berkunjung wisatawan. 

Citra destinasi sangat berpengaruh terhadap minat kunjung karena citra 

detinasi berasal dari persepsi tiap masing-masing wisatawan terhadap destinasi 

wisata yang melihat dari produk maupun atribut dari suatu destinasi tersebut, maka 

apabila suatu destinasi wisata yang memiliki citra yang positif maka akan menarik 

wisatawan untuk melakukan kunjungan. 

3.2.4 Pengaruh Media Sosial terhadap Minat Berkunjung yang dimediasi 

oleh Citra Destinasi 

Hasil analisis menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh positif terhadap minat 

berkunjung yang dimediasi oleh citra destinasi. Berdasarkan uji hipotesis 
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menunjukkan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel (6,556 > 1,967) maka 

pengaruhnya signifikan dan nilai  P value 0,000 atau < 0,05 yang berati media sosial 

berpengaruh positif terhadap minat berkunjung yang dimediasi oleh citra destinasi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chu dan 

Luckanavanich (2018)  yang menyatakan bahwa citra destinasi memediasi 

hubungan media sosial terhadap minat berkunjung wisatawan. 

Melihat media sosial berpengaruh positif terhadap minat berkunjung maka 

dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mempengaruhi minat berkunjung pada obyek wisata di Surakarta. Dengan adanya 

media sosial memungkinkan masyarakat membentuk sebuah citra destinasi tersebut 

seperti pegalaman wisata yang dapat ditunjukkan melalui media sosial yang 

kemudian membentuk citra destinasi yang positif, sehingga akan memunculkan 

minat berkunjung wisatawan. Implikasi dari penelitian ini bahwa media sosial dapat 

menyebarkan informasi dengan cepat, sehingga dapat mempengaruhi seseorang 

untuk melakukan sesuatu, maka untuk para pelaku usaha pariwisata yang berada di 

Kota Surakarta  akan lebih gencar melakukan promosi pada media sosial tentang 

destinasi pariwisata tersebut untuk memberi pengaruh kepada wisatawan untuk 

mengunjungi destinasi wisata di Kota Surakarta. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut 

1) Media sosial   bepengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung, 

sehingga hipotesis pertama didukung. 

2) Media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra destinasi, 

sehingga hipotesis kedua didukung. 

3) Citra destinasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung, 

sehingga hipotesis ketiga didukung. 

4) Media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung 

yang dimediasi oleh citra destinasi, sehingga hipotesis keempat didukung.  
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4.2 Saran  

Beberapa saran yang diperlukan untuk kedepannya dan menjadi bahan evaluasi 

adalah: 

1) Bagi penilitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel 

lain yang belum diungkapkan dalam penelitian ini agar dapat menjelaskan 

terkait faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi minat berkunjung 

wisatawan. 

2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan semakin memperluas penelitian tentang 

pengaruh media sosial  terhadap minat berkunjung  melalui citra destinasi 

sebagai variabel mediasi dengan sampel penelitian tidak hanya di obyek wisata 

di Surakarta, tetapi juga terhadap kota atau wilayah lain diseluruh Indonesia. 

3) Penelitian sebaiknya dilakukan dengan jumlah responden yang lebih banyak 

dengan karakteristik yang bervariasi guna meningkatkan generalisasi dan 

kergaman pada hasil penelitian. 
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