
 
 
 
 
 
 
 

1.1       Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN

 

Perkembangan  media sosial  yang  sangat  pesat,  menjadikannya sebagai 

salah satu alat komunikasi yang banyak digunakan dewasa ini. Berbagai jenis 

media sosial yang tersedia memungkinkan kegiatan berkomunikasi berjalan lancar 

dan akses informasi mudah didapatkan. Di Indonesia, pengguna media sosial telah 

mencapai 170 juta di berbagai platform yang tersedia (datareportal, 2021). Hal ini 

menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian penting dalam kegiatan 

komunikasi yang efektif dan praktis dalam berinteraksi   dan bertukar informasi 

dengan orang lain. Selain untuk komunikasi, media sosial juga dijadikan sebagai 

sarana melakukan pemasaran. Pemasaran yang dilakukan melalui media sosial 

disebut  sebagai  social  commerce.  Tersedianya  berbagai  jenis  platform  media 

sosial membuat kegiatan social commerce berkembang pesat. 

 
 

 
Gambar 1.1 

 

Platform media sosial yang paling banyak digunakan 
 

Sumber : datareportal Indonesia, 2021 
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Salah satu platform media sosial yang populer dan banyak digunakan saat 

ini adalah Instagram. Berdasarkan data diketahui bahwa pengguna Instagram di 

Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 86,6% dari jumlah populasi. Instagram 

merupakan media soaial dengan berbagai fitur yang memungkinkan seseorang 

dapat berbagi foto dan video dengan orang lain di platform. Beberapa fitur 

Instagram seperti berbagi foto/video, filter gambar, hashtag, dan konten kategorial 

(seperti, makanan, fashion, kesehatan, traveling dan lifestyle) digunakan untuk 

mendapatkan  informasi  dan  membuat  konten  (Mittal  et  al.,  2017).  Fitur  lain 

seperti Instagram stories dan Instagram live juga memungkinkan seseorang 

mengekspersikan  opini,  berinteraksi,  melakukan  promosi  dan  berbagi  cerita 

sehari-hari, sehingga memengaruhi persepsi orang lain dan menciptakan 

keterlibatan untuk mengikuti dan berbagi dengan pengguna lainnya (Chen et al., 

2021; Li et al., 2021). 
 

Penggunaan  Instagram  yang  semakin  populer  menjadikan  Instagram 

sebagai media pemasaran dan terbukti dapat memengaruhi keputusan pembelian 

konsumen (Teo et al., 2018). Tidak ketinggalan kemunculan social media 

influencer menjadi sosok penting yang memegang peranan dalam pemasaran yang 

dilakukan melalui Instagram (Xu & Pratt, 2018). Social media influencer menjadi 

bagian dari praktik pemasaran dimana individu tertentu akan mempromosikan 

produk atau layanan kepada pengikutnya di media sosial (Sokolova & Kefi, 2020; 

Campbell & Farrell, 2020). Dengan demikian, konsumen akan dengan mudah 

memperoleh informasi tentang suatu produk dan memengaruhi keputusan 

pembelian mereka. 

Dalam beberapa tahun terakhir, kemunculan social media influencer 

terutama di Instagram telah mengalami peningkatan. Instagram menjadi sangat 

tren sebagai platform media sosial paling banyak digunakan oleh influencer yang 

menjadi "pemimpin opini" untuk memengaruhi keputusan konsumen dan 

diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya (Casalo et al., 2018; Hanlein, 

2020).  Selain  itu,  tingginya  pengguna  Instagram  dan  jumlah  waktu  yang 

dihabiskan seseorang di media online menjadi hal penting yang berkontribusi 

dalam perkembangan ini. Terlebih lagi sulitnya memutuskan apa yang hendak
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dibeli  membuat  konsumen  lebih  memilih  rekomendasi  yang  disarankan  oleh 

seorang influencer (statista, 2021). 

Banyak pemasar telah menggunakan social media influencer untuk 

mempromosikan produk dan jasa kepada konsumen serta memperkuat komunikasi 

diantara mereka (Sng et al., 2019). Pemasar juga melihat efektivitas dan jumlah 

pengikut  social  media  influencer  sehingga menjadikan  mereka sebagai  model 

untuk memengaruhi perilaku konsumen (Hwang & Zhang, 2018). Bukan hanya 

pemasaran produk, peranan social media influencer juga sangat penting dalam 

melakukan promosi pariwisata. Dalam hal ini, wisatawan dapat memperoleh 

banyak informasi mengenai destinasi wisata melalui postingan perjalanan yang 

dibagikan influencer lewat media sosial (Chatzigeorgiou, 2017). Informasi yang 

diperoleh akan dapat memengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan 

kunjungan (Usui et al., 2018). 

Indonesia dengan beragam keindahan alam dan kebudayaan yang tersebar 

di setiap daerah menjadikannya sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi 

pariwisata yang besar. Salah satu potensi pariwisata tersebut terletak di Provinsi 

Sumatera Utara. Bukan hanya wisatawan domestik, wisatawan mancanegara pun 

telah banyak melakukan kunjungan ke destinasi wisata yang ada di Sumatera 

Utara. Beragam jenis tempat wisata dan kentalnya adat istiadat masyarakat 

setempat,   menjadikan   destinasi   wisata   di   Sumatera   Utara   menarik   untuk 

dikunjungi. 
 

Tabel 1.1 
 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Sumatera Utara (2016 – 2020) 
 

 

Tahun 
Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Domestik 

2016 233.643 9.398.998 

2017 270.792 9.364.706 

2018 236.431 10.345.256 

2019 258.822 63.576.590 

2020 44.400 13.045.164 

Sumber: data bps sumut, 2021
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Dari Tabel 1.1 dapat dilihat data kunjungan wisatawan baik mancanegara 

maupun domestik ke destinasi yang ada di Sumatera Utara. Ditemukan bahwa 

wisatawan domestik adalah yang mendominasi kunjungan setiap tahunnya ke 

Sumatera Utara, sedangkan untuk wisatawan mancanegara juga sudah tergolong 

tinggi. Dari lima tahun data kunjungan yang dikumpulkan, 2019 menjadi tahun 

dengan kunjungan terbanyak dengan wisatawan mancanegara sebanyak 258.822 

orang dan wisatawan domestik 63.576.590. Namun, terjadi perubahan yang 

signifikan untuk tahun 2020 dimana jumlah kunjungan baik wisatawan 

mancanegara  (44.400)  maupun  domestik  (13.045.164)  mengalami  penurunan 

yang sangat drastis. Selain itum, terdapat beberapa destinasi unggulan yang dapat 

menjadi rekomendasi perjalanan wisatawan saat berkunjung ke Sumatera Utara 

(Disbudpar Sumut, 2021). Seperti halnya di kawasan Danau Toba misalnya 

destinasi Bukit Holbung, Menara Pandang Tele; Tangkahan di Langkat; Pulau 

Kalimantung di Tapanuli Tengah; dan Aek Sijorni di Tapanuli Selatan. Bukan 

hanya itu, masih terdapat banyak destinasi unggulan lainnya yang ada di Sumatera 

Utara yang bisa dijadikan rekomendasi bagi wisatawan. 

Munculnya berbagai jenis destinasi wisata baru di Sumatera Utara 

membutuhkan promosi lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Hal 

ini karena jumlah kunjungan wisatawan semakin berkurang sedangkan destinasi 

wisata bertambah. Selain itu, Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di 

Indonesia yang menjadi prioritas upaya pengembangan pariwisata (Silaban et al., 

2019). Proses pengembangan ini tentunya perlu dukungan dan peran media sosial 

untuk memperkenalkan destinasi wisata yang terdapat di wilayah tersebut. Dalam 

hal ini, perlu adanya strategi baru digunakan oleh pengelola pariwisata untuk 

meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke destinasi yang terdapat di 

Sumatera Utara. Terlebih lagi telah banyak destinasi wisata baru yang dapat 

menjadi pilihan kunjungan untuk wisatawan. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan yaitu dengan memanfaatkan promosi yang dilakukan oleh social media 

influencer khususnya di Instagram. 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait social media influencer di 

berbagai  platform  media  sosial  dalam  peranannya  untuk  memengaruhi  niat
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berkunjung   wisatawan   ke   destinasi   wisata   tertentu.   Pop   et   al.   (2021) 

menggunakan  customer  journey  theory  untuk  menjelaskan  bagaimana 

kepercayaan terhadap social media influencer dapat memengaruhi keputusan 

berkunjung wisatawan melalui postingan yang dibagikan influencer di Facebook. 

Choi et al. (2019) menyelidiki tentang social media influencer khususnya di 

platform komunitas travel online dan menemukan bahwa melalui terbentuknya 

parasocial interaction dan kepercayaan dapat memengaruhi minat berkunjung dan 

kepuasan wisatawan. Magno & Cassia (2018) mengadopsi teori User-Generated 

Content (UGC) dalam minat perjalanan wisatawan yang dipengaruhi kualitas 

informasi  dan  keandalan  influencer  terutama  pada  blog  travel.  Berdasarkan 

temuan tersebut, peneliti melihat adanya research gap pada platform yang 

digunakan oleh social media influencer secara khusus di Instagram untuk 

diinvestigasi lebih jauh. Untuk mengisi research gap tersebut, penelitian ini akan 

menggunakan social media influencer  khususnya di Instagram dengan fokus pada 

daya tarik, keahlian dan kesamaan yang dimiliknya. Lebih lanjut, studi ini juga 

akan mengintegrasikan penggunaan teori parasocial interaction dan persepsi 

kepercayaan terhadap niat berwisata. 

Penelitian ditujukan untuk menyelidiki integrasi antara kegiatan social 

commerce di bidang industri pariwisata. Dimana melalui peranan social media 

influencer   dalam   memperkenalkan   destinasi   wisata   tertentu   memberikan 

kontribusi besar dalam kegiatan social commerce khususnya di bidang pariwisata 

sehingga dapat menarik niat berwisata pengunjung. Teori parasocial interaction 

dan   persepsi   kepercayaan   digunakan   dalam   penelitian.   Teori   parasocial 

interaction menggambarkan bagaimana hubungan yang tercipta melalui tiga 

dimensi social media influencer yaitu daya tarik, keahlian dan kesamaan dengan 

pengikut mereka di Instagram (Wang, et al., 2020). Penelitian juga melihat bahwa 

ketiga dimensi social media influencer dan parasocial interaction yang terbentuk 

akan dapat menciptakan persepsi kepercayaan (sebagai respon/affective stage) 

konsumen terhadap influencer dan pada akhirnya memengaruhi niat berwisata 

mereka (Al-Adwan & Kokash, 2019). Penelitian juga bertujuan untuk membantu 

pengelola pariwisata dalam menggunakan platform Instagram untuk melakukan
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pemasaran, membuat keputusan manajerial dalam komunikasi pemasarannya dan 

mampu memanfaatkan figur social media influencer di Instagram yang terpercaya 

untuk melakukan pemasaran pariwisata. Seluruh variabel penelitian dianalisis 

menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji pengaruh dan 

hubungan antar variabel dan penggunaan fuzzy set Qualitative Comparative 

Analysis (fsQCA) sebagai kontribusi metodologi untuk memberikan solusi terbaik 

bagi variabel dependen melalui variabel independen yang digunakan. 

Penelitian disusun sebagai berikut: bagian 2 menyajikan landasan teori dan 

tinjauan literatur mengenai social commerce, social media influencer, parasocial 

interaction dan kepercayaan yang diperoleh melalui pengumpulan jurnal-jurnal, 

kemudian pengembangan hipotesis dan menyusun kerangka konseptual penelitian. 

Bagian 3 metodologi penelitian, menjelaskan terkait dengan desain penelitian, 

operasionalisasi dan pengembangan item kuesioner, teknik sampling dan metode 

pengumpulan data serta teknik analisis data (penggunaan SEM dan fsQCA). 

Bagian 4 menyajikan hasil dan pembahasan. Dan terakhir, bagian 5 kesimpulan 

dan saran dari penelitian yang dilakukan. 

 
 

1.2      Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
 

1) Apakah   dimensi   social   media   influencer   berpengaruh   terhadap 

terbentuknya parasocial interaction? 

2) Apakah   dimensi   social   media   influencer   berpengaruh   terhadap 

kepercayaan konsumen? 

3) Apakah  parasocial  interaction  berpengaruh  terhadap  kepercayaan 

konsumen. 

4)   Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap niat berwisata konsumen? 
 

 
 

1.3      Tujuan Penelitian 
 

1)   Untuk mengetahui pengaruh dimensi social media influencer terhadap 
 

parasocial interaction.
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2) Untuk mengetahui pengaruh dimensi social media influencer terhadap 

kepercayaan. 

3) Untuk    mengetahui    pengaruh    parasocial    interaction    terhadap 

kepercayaan. 

4)   Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap niat berwisata. 
 

 
 

1.4      Manfaat Penelitian 

1.4.1   Manfaat Teoritis 
 

Penelitian menjadi kontribusi tambahan yang membahas terkait niat 

berwisata pengunjung pada destinasi wisata tertentu melalui pemanfaatan social 

media influencer dengan dimensi daya tarik, keahlian, dan kesamaan serta 

parasocial interaction dan kepercayaan. 

 
 

1.4.2   Manfaat Praktis 
 

Peneltian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan dalam 

merancang strategi pemasaran di bidang pariwisata yang berkaitan dengan 

penggunaan social media influencer dalam melakukan promosi kepada konsumen.



 

 
 
 
 
 
 
 

2.1      Landasan Teori 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA

 

2.1.1   Social Commerce dan Industri Pariwisata 
 

Social commerce merupakan model bisnis baru yang memanfaatkan media 

sosial untuk melakukan aktivitas jual beli produk maupun jasa secara online (Kim 

& Park, 2013; Han & Trimi, 2017). Social commerce menjadi trend baru dalam 

Electonic commerce dimana media sosial digunakan sebagai sarana berbagi 

pengetahuan, informasi, dan pengalaman tentang suatu produk atau jasa tertentu 

(Dashti  et  al.,  2019).  Kontribusi  informasi  yang  diberikan  melalui  social 

commerce kepada konsumen dapat  memengaruhi  persepsi  konsumen  terhadap 

suatu produk dan jasa tertentu (Han et al., 2018) sehingga mendorong niat untuk 

melakukan pembelian (Li, 2019). Oleh karena itu, social commerce menjadi 

penting bagi pemilik bisnis untuk mencari keuntungan dan upaya membangun 

hubungan baik dengan konsumen melalui media sosial (Doha et al., 2019). Bukan 

hanya pemasaran produk, dengan kemajuan teknologi dan kemunculan social 

commerce juga membawa banyak perubahan, salah satunya di industri pariwisata 

dalam upaya mempromosikan destinasi wisata tertentu (Sigala, 2017). 

Dalam indrustri pariwisata sendiri, praktik social commerce mulai 

dilakukan karena pariwisata dianggap sebagai industri bisnis modern yang cukup 

besar dan berkembang sangat pesat (Majumder & Hossain, 2011). Pemanfaatan 

media sosial terutama dalam industri pariwisata memainkan peran penting dalam 

membantu mencari informasi, pengambilan keputusan destinasi, promosi 

pariwisata dan juga melakukan komunikasi dengan konsumen (Zeng & Gerritsen, 

2014). Hal ini karena industri pariwisata seperti paket perjalanan, atraksi lokal, 

hotel dan lainnya terkadang memberikan pilihan sulit bagi konsumen untuk 

menentukan destinasi wisata yang ingin dituju sehingga banyak pemasar 

memanfaatkan   social   commerce   untuk   memberikan   rekomendasi   kepada 

konsumen (Esmaeili et al., 2020). Tren pariwisata menggunakan social commerce 

sendiri dapat menghubungkan para wisatawan melalui informasi dan akomodasi 
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alternatif  yang  ditawarkan  di  media  sosial  tentang  destinasi  wisata  tersebut 
 

(French et al., 2017). 
 

 
 

2.1.2   Instagram Dalam Pemasaran Pariwisata 
 

Pemanfaatan media sosial di industri pariwisata memainkan peran penting 

dalam membantu mencari informasi, pengambilan keputusan destinasi, promosi 

pariwisata dan juga berkomunikasi dengan wisatawan (Zeng & Gerritsen, 2014). 

Salah satu platform yang populer digunakan saat ini adalah Instagram. Instagram 

menjadi media yang banyak digunakan wisatawan dalam mencari inspirasi 

perjalanan, menciptakan minat berkunjung, dan bahkan e-wom dengan wisatawan 

lainnya (Barbe et al., 2020).  Dengan berbagai fitur dan kemudahan yang dimiliki, 

Instagram mampu menyampaikan informasi penting dan berharga dalam bentuk 

foto,  video atau teks  terkait  destinasi  wisata tertentu  (Iglesias-Sánchez  et  al., 

2020). Selain itu, bentuk visual yang konsisten di Instagram juga mampu 

menciptakan kesan bahwa destinasi wisata yang dibagikan menarik dan cocok 

untuk dikunjungi. Artinya, melalui Instagram yang digunakan sebaik mungkin 

mampu menarik perhatian wisatawan dan memutuskan melakukan kunjungan 

(Smith, 2018). Oleh karena itu, banyak pemasar pariwisata saat ini telah 

menggunakan Instagram sebagai media pemasaran yang efektif. 

Instagram sebagai alat komunikasi strategis dalam pemasaran pariwisata 

juga mampu meningkatkan citra destinasi melalui keterlibatan wisatawan secara 

langsung (Iglesias-Sánchez et al., 2020). Terlebih dengan adanya dukungan dan 

peran  social  media  influencer,  komunikasi  dengan  wisatawan  dapat  terjalin 

dengan sukses dan berdampak jangka panjang (Rathore et al., 2016). Melalui 

berbagai konten terkait destinasi wisata yang dibagikan SMI di Instagram akan 

menciptakan perasaan keterlibatan, kehadiran sosial, kepercayaan dan kenikmatan 

serta berpengaruh pada  niat  perjalanan  mereka  (Zhou  &  Xue,  2021).  Hal  ini 

karena konten yang dibagikan juga dianggap lebih dapat diandalkan dibandingkan 

dengan iklan biasanya, dan terbukti mempengaruhi minat berkunjung wisatawan 

(Yu & Ko, 2021). Informasi yang diperoleh juga bukan hanya bermanfaat bagi 

wisatawan,  para  pemasar  juga  dapat  menjadikannya  sebagai  acuan  dalam
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mengembangkan  strategi  promosi  dan  citra  destinasi  (Marine-Roig  &  Clave, 
 

2015). Melalui penggunaan Instagram, pemasar dapat merancang dan 

menyampaikan produk serta layanan mereka dengan lebih baik kepada wisatawan 

(Marchiori & Cantoni, 2015). Memadukan secara tepat antara penggunaan 

Instagram   dan   atraksi   social   media   influencer,   promosi   pariwista   dapat 

berkembang pesat dan mendorong keputusan perjalanan wisatawan yang lebih 

tinggi (Zhang & Huang, 2021). 

 
 

2.1.3   Social Media Influencer 
 

Perkembangan social commerce saat ini juga telah melibatkan partisipasi 

individu tertentu untuk memengaruhi minat pembelian konsumen (Wang et al., 

2020), salah satunya melalui peran “selebriti internet” atau lebih dikenal dengan 

social media influencer (Xu & Pratt, 2018). Social media influencer didefenisikan 

sebagai aktor pihak ketiga yang membangun hubungan relevan dengan kualitas 

(merek) tertentu dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam produksi 

konten, distibusi konten, interaksi dan penampilan pribadi mereka melalui media 

sosial  (Enke  &  Borchers,  2019).  Dalam  hal  ini  pihak  ketiga  dapat  diartikan 

sebagai orang yang berasal dari luar perusahaan yang dianggap ahli dalam suatu 

bidang, dimana pesan yang mereka sampaikan biasanya dapat menguatkan 

komunikasi dan penerimaan oleh konsumen. Influencer sendiri biasanya 

memanfaatkan Blog, Twitter, Instagram dan media sosial lainnya untuk 

memengaruhi pengikut mereka ataupun orang lain (Lin et al., 2021). 

Social media influencer telah menjadi bagian dari praktik pemasaran 

dimana individu tertentu akan memperkenalkan dan membagikan produk atau 

layanan yang dipromosikannya melalui media sosial (Sokolova & Kefi, 2020; 

Campbell & Farrell, 2020). Postingan yang dibagikan tersebut akan memberikan 

dampak positif bagi pengikut mereka berupa efek informatif, efek motivasi, efek 

sebagai panutan dan efek keterikatan (Asan, 2021). Lebih lanjut, efek motivasi 

biasanya terbentuk karena adanya inspirasi kreatif, konsumerisme, keaslian dan 

kecemburuan yang dirasakan setelah mengikuti influencer yang semuanya 

memengaruhi kepercayaan konsumen untuk memutuskan melakukan pembelian
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melalui postingan yang dibagikan (Lee et al., 2021). Oleh karenanya, strategi 

pemasaran menggunakan social media influencer banyak digunakan karena 

dianggap berhasil mendapatkan kepercayaan dari konsumen (Kim & Kim, 2021). 

Selain itu, pemasar juga melihat efektivitas dan kekuatan promosi yang dilakukan 

menggunakan influencer sehingga menjadikan mereka sebagai model untuk 

memengaruhi perilaku konsumen (Hwang & Zhang, 2018). 

Social media influencer selain berhasil dalam mendukung merek dan 

produk yang dipromosikan, mereka juga mempromosikan nilai dan gaya hidup 

melalui media sosial sehingga dapat memengaruhi dan membujuk konsumen 

melakukan hal yang sama (Sokolova & Perez, 2021). Terdapat lima hal yang 

biasa dilakukan oleh social media influencer untuk memengaruhi perilaku 

konsumen melalui postingan yang dibagikannya, yaitu membuatnya menarik, 

mengesankan, ahli, informatif, dan interaktif (Ki & Kim, 2019). Lebih lanjut, 

Wiedmann & Von-Mattenheim (2020) menyebutkan beberapa persyaratan penting 

menjadi seorang influencer yaitu dapat dipercaya, memiliki daya tarik dan 

memiliki keahlian. Persyaratan tersebut dan pengaruh sosial lainnya akan dapat 

menciptakan  keberhasilan  menggunakan  social  media  influencer  dalam 

pemasaran (Xiao et al., 2018). 

Dalam industri pariwisata sendiri, peran social media influencer membuat 

setiap  postingan yang  mereka unggah  terlihat  menarik  dan  menimbulkan  niat 

konsumen untuk merencanakan perjalanan ke destinasi wisata tertentu (Poyry et 

al., 2019). Selain itu, kredibilitas, keahlian dan daya tarik yang dimiliki oleh 

seorang influencer membuat konsumen merasakan efektivitas postingan yang 

dibagikannya  (Jang  et  al.,  2021).  Oleh  karena  itu,  informasi  yang  diberikan 

seorang influencer biasanya bersifat rasional dan objektif sehingga merangsang 

minat dan membujuk konsumen melakukan perjalanan wisata ke destinasi yang 

dibagikan di media sosial (Kapoor et al., 2021). Pada akhirnya, kehadiran social 

media influencer akan memberikan pengaruh besar dalam keputusan konsumen 

untuk melakukan perjalanan ke destinasi wisata tertentu (Pop et al., 2021).
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2.1.4    Dimensi Social Media Influencer 
 

1.    Daya Tarik 
 

Daya tarik mengacu pada penampilan fisik seseorang, apakah mereka 

berpenampilan menarik atau tidak (Wiedmann & von-Mettenheim, 2020). Daya 

tarik  menjadi  bagian dari  kredibilitas  sumber yang  harus dimiliki  oleh  social 

media influencer untuk menarik perhatian konsumen dan memengaruhi 

pengambilan keputusan mereka (Weismueller et al., 2020). Lebih lagi jika 

influencer memiliki karakteristik sendiri seperti unik dan populer maka akan dapat 

menambah rasa suka dan ketertarikan konsumen terhadap apa yang dibagikan 

oleh influencer (Belch & A. Belch, 2013). Adapun indikator yang digunakan 

untuk mengukur daya tarik menurut Wiedmann & Mettenheim (2020) dan 

Weismueller et al. (2020) adalah (1) Influencer adalah menarik untuk 

memengaruhi perilaku konsumen, (2) memiliki karisma untuk menciptakan kesan 

tertarik konsumen, (3) memiliki penampilan yang cantik/tampan dan (4) stylish 

yaitu penampilan influencer dilihat dari cara berpakaian yang terlihat menarik. 

 
 

2.    Keahlian 
 

Goldman (2018) mendefenisikan keahlian sebagai kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang untuk membantu orang lain mendapatkan jawaban atas 

suatu pertanyaan atau bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Seorang 

influencer akan diakui keahliannya setelah pengikut mereka merasa bahwa pesan 

yang  disampaikan benar  dan  tidak  membingungkan (Jang  et  al.,  2021).  Oleh 

karenanya, social media  influencer harus bisa memastikan bahwa pesan yang 

disampaikan efektif dan bersifat persuasif dengan memperhatikan konten foto dan 

video yang dibagikan lewat media sosial miliknya (Feng et al., 2020). Faktor yang 

mendukung keahlian social media influencer dijelaskan dengan indikator menurut 

Xiao et al. (2018) dan Ki & Kim, (2019): (1) berpengalaman yaitu memiliki 

pengalaman untuk berbagi cerita dan informasi kepada pengikutnya, (2) 

berpengetahuan yaitu pemahaman yang dimiliki influencer dalam membagikan 

informasi secara benar, dan (3) terampil yaitu mahir dalam membuat konten yang 

menarik sehingga dapat memengaruhi pengikutnya.
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3.    Kesamaan 
 

Kesamaan  merupakan  perasaan  kemiripan  yang  dapat  dinilai  secara 

objektif  melalui  fakta,  keadaan,  penampilan  dan  gaya  yang  dimiliki,  serta 

subjektif melalui persepsi yang sama antara seseorang dengan orang lain (Behrend 

&  Thompson,  2011).  Persepsi  kesamaan  berhasil  dibangun oleh  social  media 

influencer dengan pengikutnya melalui keterikatan emosional, sehingga perilaku 

pengikutnya cenderung akan menerima kehadiran influencer dan membentuk 

perilaku  positif terhadap  postingan yang  dibagikan  (Ki  et  al.,  2020).  Adanya 

kesamaan yang kuat  antara social media influencer dengan pengikutnya akan 

membentuk hubungan kedekatan dan kepercayaan antara keduanya. Lou & Kim 

(2019) menyebutkan beberapa indikator yang memengaruhi terbentuknya 

kesamaan dengan social media influencer yaitu adanya kemiripan yang dirasakan 

baik secara umum maupun identik dan mengenali dengan mudah influencer yang 

diikutinya. 

 
 

2.1.5   Parasocial Interaction 
 

Konsep parasocial interaction pertama kali dikemukakan oleh Horton & 

Wohl (1956) sebagai hubungan ilusi tatap muka antara penonton dengan media 

figur seperti selebriti, artis, presenter, dan lainnya melalui media tertentu. 

Parasocial interaction dapat dikatakan sebagai hubungan persahabatan yang 

tercipta  antara  konsumen  dengan  persona (karakter atau  media  figur)  melalui 

kegiatan  berinteraksi  yang  melibatkan  media  tertentu.  Parasocial  interaction 

dapat terbentuk antara influencer dengan pengikutnya melalui penggunaan media 

sosial seperti Instagram dan interaksi ini menjadi salah satu faktor kunci dalam 

pemasaran oleh influencer yang berhasil (Kim, 2021). Hal ini karena sumber 

pesan   dan   informasi   yang   diberikan   oleh   social   media   influencer   dapat 

mendorong  fenomena  parasosial  pengikut  mereka  dan  menimbulkan  respon 

positif terhadap postingan yang mereka bagikan (McLaughlin & Whon, 2021). 

Konsep parasocial interaction yang terbentuk antara social media 

influencer dengan pengikut mereka di media sosial biasanya bersifat persuasif,
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sehingga dapat membentuk perilaku konsumen seperti minat beli dan bahkan e- 

wom terhadap informasi produk atau jasa yang mereka bagikan di media sosial 

(Hwang & Zhang, 2018). Melalui parasocial interaction konsumen akan melihat 

media figur yang dalam hal ini adalah social media influencer sebagai teman, dan 

bahkan memiliki keinginan untuk bertemu langsung dan menjadikannya sebagai 

tokoh favorit. Lebih lagi, seorang influencer yang berhasil pasti memiliki 

kemampuan   dalam   membangun   hubungan   baik   dengan   pengikutnya   serta 

memiliki rasa keterjangkauan yang mendorong persepsi terhadap kehadiran 

influencer   tersebut   (Ledbetter   &   Meisner,   2021).   Selain   itu,   daya   tarik 

interpersonal seperti ketertarikan sosial dan fisik serta kredibilitas informasi 

(keahlian dan kesamaan) yang diberikan influencer kepada pengikutnya di media 

sosial dapat membentuk parasocial interaction yang kuat (Lou & Kim, 2019; Su 

et al., 2021). 

Beberapa  indikator  yang  memengaruhi  terbentuknya  parasocial 

interaction menurut Hwang & Zhang (2021) dan Yılmazdogan et al. (2021) yaitu: 

1. Mengikuti akun social media influencer. 
 

2. Menyukai postingan yang dibagikan influencer di media sosialnya. 
 

3. Menantikan postingan social media influencer. 
 

4. Memiliki keinginan untuk bertemu dengan social media influencer. 
 

5. Merasakan kedekatan seperti teman. 
 

6. Berempati dan memiliki rasa percaya pada informasi yang diberikan social 

media influencer. 

 
 

2.1.6   Kepercayaan Terhadap Social Media Influencer 
 

Kepercayaan merupakan dasar dalam berkomunikasi dengan orang lain 

(Warner-Soderholm et al., 2018). Dalam pemasaran menggunakan social media 

influencer, kepercayaan menjadi faktor penting dalam menciptakan dan 

mempertahankan hubungan jangka panjang yang sukses dengan konsumen (Pop 

et al., 2021). Kepercayaan dapat terbentuk dari interaksi antara social media 

influencer dengan pengikutnya melalui postingan yang dibagikan di media sosial 

(Enke & Borchers, 2019). Interaksi yang terjadi mendorong pencarian informasi
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lebih lanjut oleh pengikut yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku pembelian 

mereka (Al-Adwan & Kokash, 2019). Disisi lain, pengikut influencer biasanya 

cenderung lebih percaya pada informasi yang dibagikan oleh social media 

influencer karena dianggap lebih berpengalaman dan kredibel (Xiao et al., 2018). 

Pengalaman dan kredibilitas ini ditemukan memiliki dampak positif terhadap 

kepercayaan konsumen pada social media influencer (Kim & Kim, 2021). Dalam 

hal ini, dapat dikatakan social media influencer adalah pengguna aktif media 

sosial yang didengarkan dan dilihat sebagai sumber terpercaya oleh para 

pengikutnya (Jin et al, 2021). 

Dalam   pemasaran   pariwisata,   kepercayaan   terhadap   social   media 

influencer mengenai informasi pariwisata yang dibagikan membuat wisatawan 

tertarik  dan  memanfaatkannya  untuk  merencanakan  perjalanan  (Tuclea  et  al., 

2020). Nilai informatif dari postingan yang dibagikan social media influencer, 

termasuk daya tarik dan kesamaan yang dirasakan membentuk kepercayaan 

wisatawan terhadap destinasi yang dipromosikan (Lou & Yuan, 2019). Terlebih 

lagi jika kualitas dan keahlian social media influencer dalam membagikan cerita 

pengalamannya sangat baik melalui media sosial, minat wisatawan untuk 

mengikuti   saran   perjalanan   yang   dibagikan   social   media   influencer   juga 

meningkat (Magno & Cassia, 2018). Pada akhirnya, wisatawan yang telah 

terpengaruh dengan informasi yang diberikan oleh social media influencer akan 

menganggap sumber tersebut lebih dapat dipercaya dan akan mempengaruhi niat 

berwisatanya (Jin et al., 2019). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur 

kepercayaan menurut Pop et al. (2021) dan Kim & Kim (2021) yaitu (1) bersikap 

jujur, (2) dapat dipercaya dan (3) tidak merugikan pihak manapun. 

 
 

2.1.7   Niat Berwisata 
 

Niat  berwisata  merupakan  keingingan  yang  dirasakan  oleh  konsumen 

untuk mau merencanakan dan memilih mengunjungi destinasi wisata tertentu 

(Chatzigeorgiou, 2017). Melaui rekomendasi dan aktivitas social media influencer 

dalam berinteraksi dan membagikan pengalaman perjalanannya lewat akun media 

sosial   dapat   memengaruhi   konsumen   memilih   tujuan   wisata   yang   ingin
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dikunjungi. Pariwisata yang disarankan oleh social media influencer juga akan 

sangat berhasil ketika citra destinasi dan sasaran konsumen tepat dan seimbang 

(Xu & Pratt, 2018). Oleh karenanya, seorang influencer harus bisa memberikan 

informasi yang rasional dan objektif sehingga dapat merangsang minat dan 

membujuk  konsumen  melakukan  perjalanan  wisata  ke  destinasi  yang 

dibagikannya (Kapoor et al., 2021). Lebih lagi, pengaruh social media influencer 

bukan hanya pada niat perilaku dan keputusan, tetapi juga dapat menciptakan e- 

wom  diantara  konsumen  (Dhanesh  &  Duthler,  2019).  Adapun  indikator yang 

digunakan untuk mengukur niat berwisata menurut Yılmazdog˘an et al. (2021) 

yaitu (1) ada keinginan untuk melakukan kunjungan dan (2) merencanakan 

perjalanan di masa mendatang. 

 
 

2.2      Penelitian Terdahulu 
 

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu 

sebagai acuan. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian 

dijelaskan lebih lanjut dalam Tabel 2.1. 

 
 

Tabel 2.1 
 

Penelitian Terdahulu 
 

 

No. 
 

Penulis 
Judul Penelitian 

Terdahulu 

 

Variabel 
 

Hasil Penelitian 

1. Lou, C., & 
Yuan, S. 
(2019) 

Influencer 
marketing: how 
message value 
and credibility 
affect consumer 
trust of branded 
content on social 
media. 

Nilai 
informatif, 
nilai hiburan, 
keahlian, 
kepercayaan, 
daya tarik, 
kesamaan; 
percaya pada 
postingan 
bermerek; 
kesadaran 
merek, niat 
beli; 
keterlibatan, 
usia, dan 

Penelitian diuji 
menggunakan Smart- 
PLS. Menggunakan 
dua model analisis 
yaitu pemodelan 
persamaan structural 
berbasis kovarians 
(CB-SEM) dan 
pemodelan persamaan 
structural (SEM). 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
nilai informatif, 
terpercaya, daya tarik 
dan kesamaan 
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   jenis kelamin. influencer dengan 

pengikut secara positif 
memengaruhi 
kepercayaan pengikut 
terhadap postingan 
bermerek yang di 
bagikan influencer. 
Selanjutnya, 
kepercayaan tersebut 
secara positif 
memengaruhi 
kesadaran merek dan 
niat membeli. 

2. Sokolova, 
K., & Kefi, 
H. (2020). 

Instagram and 
YouTube 
bloggers 
promote it, why 
should I buy? 
How credibility 
and parasocial 
interaction 
influence 
purchase 
intentions. 

Daya tarik 
fisik, homofili 
dan daya tarik 
social; 
kredibilitas 
dan parasocial 
interaction; 
niat pembelian. 

Penelitian diuji 
menggunakan Smart- 
PLS software 3.2.7 
dengan analisis 
pemodelan persamaan 
structural berbasis 
kovarians (CB-SEM). 
Hasil penelitian 
menemukan bahwa 
homofili dan daya 
tarik sosial 
memengaruhi 
parasocial interaction 
tetapi daya tarik fisik 
yang menunjukkan 
hubungan negatif. 
Kredibilitas influencer 
dan  parasocial 
interaction yang 
terbentuk 
menunjukkan 
hubungan yang 
signifikan dan positif 
terhadap niat 
pembelian konsumen. 

3. Handarkho, 
Y. D. 
(2020). 

Understanding 
mobile payment 
continuance 
usage in physical 
store through 
social impact 
theory and trust 
transfer. 

Persepsi 
kelompok, 
parasocial 
interaction, 
penerimaan 
resiko; usia, 
jenis kelamin, 
pengalaman 

Penelitian diuji 
menggunakan 
software AMOS 
dengan metode 
analisis yaitu 
pemodelan persamaan 
structural (SEM). 
Penelitian 
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   dan 

pendapatan; 
kepercayaan 
dan 
penggunaan 
berkelanjutan. 

mengungkapkan 
bahwa persepsi 
kelompok memiliki 
pengaruh yang paling 
signifikan terhadap 
pembentukan 
kepercayaan lalu 
diikuti oleh 
penerimaan resiko dan 
parasocial 
interaction. Sementara 
analisis efek tidak 
langsung atau melalui 
variabel moderasi 
menunjukkan hasil 
yang signifikan dalam 
penggunaan 
berkelanjutan. 

4. Pop, R. A., 
Săplăcan, 
Z., Dabija, 
D. C., & 
Alt, M. A. 
(2021). 

The impact of 
social media 
influencers on 
travel decisions: 
The role of trust 
in consumer 
decision journey. 

Kepercayaan 
terhadap social 
media 
influencer, 
keinginan 
berwisata, 
keputusan 
berkunjung, , 
pencarian 
informasi 
kepuasan, dan 
berbagi 
pengalaman 

Penelitian diuji 
menggunakan Smart- 
PLS 3.0. Metode 
analisis yang dipakai 
yaitu pemodelan 
persamaan structural 
(SEM). Melalui 
penggunaan customer 
journey theory, hasil 
penelitian 
menunjukkan bahwa 
melalui kepercayaan 
yang dirasakan 
wisatawan terhadap 
social media 
influencer dapat 
memengaruhi 
keinginan mereka 
dalam berwisata dan 
bahkan keputusan 
untuk melakukan 
kunjungan, pencarian 
informasi, kepuasan 
dan akhirnya berbagi 
pengalaman berwisata 
yang dirasakan. 

Sumber: google scholar, 2021



19 
 

 
 
 
 
 
 

 

2.3      Pengembangan Hipotesis 
 

2.3.1   Dimensi Social Media Influencer dan Parasocial Interaction 
 

Saat ini peran social media influencer cukup penting dalam pemasaran 

untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen.  Hal ini membuat 

social media influencer harus memiliki kredibilitas seperti daya tarik, keahlian 

dan persepsi kesamaan yang bisa dirasakan oleh pengikutnya (Lou & Kim, 2019). 

Social media influencer bersama dengan kredibilitas yang mereka miliki mampu 

menciptakan parasocial interaction yang dapat dirasakan oleh para pengikutnya 

(Kim, 2021). Melalui daya tarik dan persepsi kesamaan yang dirasakan, seorang 

influencer   dapat   membangun   hubungan   komunikasi   yang   baik   dengan 

pengikutnya serta membentuk parasocial interaction yang kuat (Sokolova & Kefi, 

2020). Selain itu, keahlian yang dimiliki oleh influencer secara positif akan 

menimbulkan  parasocial  interaction  dan  pada  akhirnya  akan   berpengaruh 

terhadap perilaku dan keputusan pembelian mereka (Lou & Kim, 2019). Maka, 

hipotesis yang dibentuk yaitu, sebagai berikut : 

H1a : Daya tarik social media influencer berpengaruh terhadap parasocial 

interaction 

H1b : Keahlian social media influencer berpengaruh terhadap parasocial 

interaction 

H1c : Kesamaan social media influencer berpengaruh terhadap parasocial 

interaction 

 
 

2.3.2   Dimensi Social Media Influencer dan Kepercayaan 
 

Informasi  yang  diberikan  oleh  social  media  influencer  terutama  yang 

sudah   dikenal   lama   dapat   memengaruhi   kepercayaan   konsumen   terhadap 

postingan yang dibagikannya (Cooley & Parks-Yancy, 2019). Tidak heran jika 

influencer dengan jumlah pengikut yang tinggi biasanya banyak disukai dan 

dianggap lebih populer (De Veirman et al., 2017). Namun bukan hanya karena 

kepopuleran yang dimiliki, tetapi kredibilitas dan kemampuan  influencer juga 

menjadi hal penting dalam memengaruhi kepercayaan pengikutnya (Lou & Yuan, 

2019).  Daya  tarik  sebagai  bagian  dari  kredibilitas  seorang  influencer  mampu
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menciptakan ketertarikan konsumen terhadap apa yang dibagikan di media sosial 

(Weismueller et al., 2020). Selain itu, seorang influencer akan diakui keahliannya 

setelah pengikut mereka merasa bahwa pesan yang disampaikan benar dan tidak 

membingungkan  (Jang  et  al.,  2021).  Lebih  lagi,  adanya  kesamaan  yang  kuat 

antara influencer dengan pengikutnya akan membentuk hubungan kedekatan dan 

kepercayaan antara keduanya (Maropo et al., 2020). Dari ketiga dimensi 

kredibilitas  social  media  influencer  tersebut  terhadap  kepercayaan  konsumen, 

maka dibentuk hipotesis sebagai berikut: 

H2a : Daya tarik social media influencer berpengaruh terhadap kepercayaan. 

H2b : Keahlian social media influencer berpengaruh terhadap kepercayaan. 

H2c : Kesamaan social media influencer berpengaruh terhadap kepercayaan. 

 
 

2.3.3   Parasocial interaction dan Kepercayaan 
 

Postingan yang dibagikan oleh social media influencer memiliki efek 

parasocial interaction dan memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk 

atau jasa yang dibagikan (Jin et al., 2021). Parasocial interaction yang tinggi 

antara influencer dengan para pengikutnya dapat menciptakan kepercayaan lebih 

besar yang akhirnya membentuk ketertarikan konsumen (Lin et al., 2021). Lebih 

lagi,   persepsi   konsumen   terhadap   kehadiran   influencer   akan   membentuk 

hubungan keterikatan antara pengikut dengan social media influencer (Ledbetter 

& Meisner, 2021). Pada akhirnya, postingan yang dibagikan oleh social media 

influencer dianggap sebagai informasi yang jelas dan dapat dipercaya serta 

menjadikan influencer sebagai sumber rekomendasi yang tepat (Jin et al., 2019). 

Oleh karena itu, hipotesis yang dibentuk, yaitu: 

H3 : Parasocial interaction berpengaruh terhadap kepercayaan. 
 

 
 

2.3.4   Kepercayaan terhadap niat berwisata 
 

Melalui rekomendasi dan aktivitas social media influencer dalam 

berinteraksi dan membagikan pengalaman perjalanannya lewat akun media sosial 

memengaruhi konsumen memilih tujuan wisata yang ingin dikunjungi 

(Chatzigeorgiou,  2017).  Dalam  hal  ini,  social  media  influencer  memegang
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tanggung  jawab  penting  dalam  membentuk  kepercayaan  dan  hubungan  yang 

sukses dengan konsumen terhadap informasi perjalanan yang dibagikan melalui 

media  sosial  miliknya  (Pop  et  al,  2021).  Konsumen  yang  telah  terpengaruh 

dengan postingan social media influencer akan menganggap sumber tersebut lebih 

dapat dipercaya dan akan memberikan respon positif (Jin et al., 2019). Selain itu, 

postingan yang dibagikan oleh influencer dengan nilai informatif, dapat dipercaya, 

memiliki   daya   tarik   dan   keahlian   serta   kesamaan   dengan   pengiku   akan 

membentuk kepercayaan konsumen sehingga menciptakan kesadaran dan niat 

untuk  berkunjung  (Lou  &  Yuan  2019;  Kim  &  Kim,  2021).  Oleh  karena itu, 

kepercayaan  terhadap  informasi  yang  dibagikan  influencer  menjadi  penting 

karena dapat menimbulkan ketertarikan konsumen untuk mengunjungi destinasi 

wisata dan menganggapnya lebih berguna dalam proses perencanaan perjalanan di 

masa mendatang (Poyry et al., 2019; Weismuller et al., 2020). Maka, hipotesis 

yang dibentuk, yaitu: 

H4 : Kepercayaan berpengaruh terhadap niat berwisata 
 

 
 

2.4      Kerangka Berpikir 
 

2.4.1   Model Structural Equation Modeling (SEM) 
 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan temuan 

penelitian  sebelumnya.  Adapun  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 

yaitu tiga dimensi social media influencer: daya tarik, keahlian dan kesamaan 

(Lou   &   Kim,   2019;   Sokolova   &   Kefi,   2020);   parasocial   interaction 

(Yilmazdogan et al., 2021); kepercayaan (Lou & Yuan, 2019; Handarkho, 2020); 

dan niat berwisata (Yilmazdogan et al., 2021; Youn & Jin, 2021). Dalam hal ini, 

dijelaskan bahwa melalui ketiga dimensi social media influencer (daya tarik, 

keahlian  dan  kesamaan)  dapat  membentuk  parasocial  interaction  konsumen. 

Selain itu, daya tarik, keahlian dan kesamaan bersama dengan parasocial 

interaction   akan   memengaruhi   kepercayaan   konsumen.   Dalam   hal   ini, 

kepercayaan   menjadi   tahap   afektif   yang   dirasakan   oleh   konsumen   yang 

merupakan respon berkelanjutan (mekanisme) dari pengaruh social media 

influencer  dan parasocial interaction.  Pada akhirnya, kepercayaan sebagai alur
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berkelanjutan akan dapat memengaruhi niat berwisata konsumen. Berdasarkan hal 

tersebut, maka kerangka berpikir SEM yang dibentuk dalam penelitian disajikan 

dalam Gambar 2.1 berikut. 
 
 

Social media 

influencer 
 

Daya Tarik 
 

Keahlian 
 

 

Kesamaan 

 
H2 
 

 

Kepercayaan            H4 

 
 
 
 

Niat Berwisata
 

 

H1                                   H3 

 

Parasocial 

interaction 

 
 

 
Gambar 2.1 

 

Kerangka Berpikir SEM
 
 
 

2.4.2   Model fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) 
 

Penelitian berusaha mengungkap konfigurasi dari rangkaian kondisi kausal 

yang ada dan memeriksa keterkaitan antara dimensi social media influencer (daya 

tarik, keahlian dan kesamaan), parasocial interaction, dan kepercayaan terhadap 

niat berwisata yang tinggi. Dimensi yang dimiliki social media influencer, 

parasocial interaction, dan kepercayaan telah digambarkan sebagai tiga faktor 

pendorong yang secara bersamaan dan saling terkait dalam menciptakan niat 

berwisata dalam konteks pemasaran pariwisata menggunakan social media 

influencer di Instagram  (Lou & Kim, 2019; Yılmazdoğan et al., 2021). Oleh 

karena itu, kondisi kausal ini digabungkan dalam konfigurasi untuk menjelaskan 

hasil yang mendukung terbentuknya niat berwisata. Misalnya, wisatawan 

cenderung melakukan perjalanan setelah melihat rekomendasi yang diberikan oleh 

social media influencer yang memiliki daya tarik, keahlian dan kesamaan di 

Instagram, sementara tidak menutup kemungkinan wisatawan juga memiliki minat
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bewisata melalui daya tarik saja yang ditunjukkan oleh social media influencer di 

postingannya. Disatu sisi, wisatawan juga menunjukkan minat berwisata jika 

parasocial interaction dan kepercayaan terbentuk dengan social media influencer 

di Instagram. Berbagai kemungkinan dapat terjadi berdasarkan faktor yang 

mendorong terbentuknya niat berwisata dan penelitian akan menginvestigasi 

kondisi  terbaik  yang  dapat  menciptakan  niat  berwisata  tinggi.  Berdasarkan 

penalaran diatas, maka kerangka konfigurasional disajikan dalam Gambar 2.2. 
 

 
 
 
 

Social Media 

Influencer 

a.  Daya Tarik 

b.  Keahlian 
c.  Kesamaan 

 
 
 
 

 
Niat 

Berwisata

Parasocial 

Interaction 

 

Kepercayaan

 
 
 
 
 

 

Gambar 2.2 
 

Kerangka konfigurasi fsQCA



 

 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1      Desain Penelitian 
 

Penelitian  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Secara  spesifik, 

mengingat tujuan penelitian adalah untuk mencari fakta-fakta dan menemukan 

informasi-informasi yang mendetail terkait masalah yang direpresentasikan dari 

variabel yang akan diteliti dalam penelitian maka digunakan penelitian kuantitatif 

eksploratif sebagai desain penelitian. Adapun secara terperinci untuk mendukung 

desain   penelitian   eksploratif   ini,   alat   analisis   yang   digunakan   adalah 

menggunakan software Smart PLS 3.0 dan fsQCA. Objek penelitian adalah 

destinasi wisata di Sumatera Utara dan pengumpulan data dilakukan melalui 

penyebaran kuesioner secara online kepada responden. 

 
 

3.2      Operasionalisasi dan Pengembangan Item Kuesioner 
 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimensi social media 

influencer (daya tarik, keahlian dan kesamaan), parasocial interaction dan 

kepercayaan, serta niat berwisata. Adapun defenisi operasional untuk masing- 

masing variabel dapat dilihat sebagai berikut : 

1.   Daya tarik 
 

Daya tarik  mengacu  kepada penampilan fisik  yang  dimiliki  social  media 

influencer, apakah dia terlihat menarik atau tidak (Wiedmann & von- 

Mattenheim, 2020). Dalam hal ini, influencer memiliki popularitas dan 

keunikan   tersendiri   untuk   menciptakan   rasa   suka   konsumen   terhadap 

postingan yang dibagikannya. 

 
 

2.   Keahlian 
 

Keahlian merupakan kemampuan yang dimiliki oleh social media influencer 

untuk memberikan jawaban atau menjelaskan suatu hal secara benar melalui 

pesan yang mereka sampaikan (Goldman, 2018). Penelitian ini sendiri 

menggambarkan keahlian yang dimiliki oleh influencer dalam menyampaikan 

pesan dan memengaruhi keputusan konsumen. 
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3.   Kesamaan 
 

Kesamaan menggambarkan kemiripan yang dirasakan oleh konsumen dengan 

social media influencer seperti minat, gaya hidup dan penampilannya melalui 

media sosial (Erdogan, 1999). Dengan kesamaan yang dirasakan, konsumen 

akan lebih mudah terpengaruh dan mencoba menyamakan diri dengan 

influencer favoritnya. 

 
 

4.   Parasocial Interaction 
 

Konsep parasocial interaction diartikan sebagai sebuah hubungan ilusi tatap 

muka yang dirasakan oleh penonton (konsumen) dengan media figur 

favoritnya  melalui  media  tertentu  seperti  televisi  maupun  media  sosial 

(Horton & Wohl, 1956). Penelitian ini sendiri menggambarkan parasocial 

interaction yang terbentuk antara social media influencer dengan pengikutnya 

melalui Instagram. Melalui postingan yang dibagikan, konsumen akan dapat 

merasakan kehadiran influencer dan memengaruhi keputusan berwisata 

mereka. 

 
 

5.   Kepercayaan 
 

Kepercayaan merupakan dasar dalam melakukan komunikasi dan menjadi 

aspek penting dalam pemasaran karena dapat membangun hubungan yang 

sukses dengan konsumen serta mengurangi adanya resiko dan ketidakpastian 

yang terjadi (Warner-Soderholm et al., 2018). Kepercayaan menjadi hal 

penting yang harus menjadi perhatian saat membicarakan tentang peranan 

social media influencer dalam memengaruhi keputusan konsumen khususnya 

dalam memilih destinasi wisata yang dipilih. 

 
 

6.   Niat Berwisata 
 

Niat berwisata merupakan keingingan yang dirasakan oleh konsumen untuk 

mau  merencanakan  dan  memilih  mengunjungi  destinasi  wisata  tertentu 

melalui rekomendasi yang ditawarkan (Chatzigeorgiou, 2017).
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Selanjutnya,  pengembangan  item  kuesioner  dilakukan  dengan 

mengadaptasi dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai daya tarik, keahlian, 

kesamaan, parasocial interaction, kepercayaan dan niat berwisata yang relevan 

dengan maksud penelitian. Penelitian ini menggunakan skala likert 7 poin untuk 

setiap pengukuran item. Skala likert 7 poin tersebut terdiri dari (1) sangat tidak 

setuju, (2) tidak setuju, (3) sedikit tidak setuju, (4) netral, (5) sedikit setuju, (6) 

setuju, dan (7) sangat setuju. 
 

Tabel 3.1 
 

Pengembangan Item Kuesioner 
 

Variabel Indikator Item Kuesioner Sumber 

Daya Tarik Menarik, 

berkarisma, 

cantik/ 

tampan, dan 

stylish. 

DT1 : Social media influencer 

adalah menarik. 

Wiedmann & 
 

Mettenheim 

(2020); 

Weismueller 

et al. (2020) 

DT2 : Social media influencer 

adalah berkarisma. 

DT3 : Social media influencer 

berpenampilan menarik. 

DT4 : Riasan social media 

influencer adalah mengagumkan. 

DT5 : Social media influencer 

adalah stylish. 

Keahlian Memiliki 

pengalaman, 

pengetahuan 

dan 

terampil 

KA1 : Saya melihat social media 

influencer adalah seorang yang 

berpengalaman. 

Xiao et al. 
 

(2018); Ki & 

Kim (2019) 
KA2 : Saya melihat social media 

influencer adalah seorang yang 

ahli. 

KA3 : Saya melihat social media 

influencer adalah seorang yang 

memiliki kualifikasi. 

KA4 : Saya melihat social media 

influencer adalah  seorang yang 

berpengetahuan. 

KA5 : Saya melihat social media 

influencer adalah seorang yang 

terampil. 
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Kesamaan Adanya 

kemiripan 

secara 

umum 

maupun 

identik, dan 

mudah 

dikenali. 

KS1 : Social media influencer 

memiliki banyak kesamaan dengan 

saya secara umum. 

Lou & Kim 
 

(2019) 

KS2 : Social media influencer dan 

saya memiliki kemiripan yang 

identik. 

KS3 : Social media influencer 

dapat dengan mudah dikenali. 

Parasocial 

Interaction 

Mengikuti 

akun social 

media 

influencer, 

menyukai 

dan 

menantikan 

postingan, 

keinginan 

untuk 

bertemu, 

merasa 

dekat seperti 

teman, 

berempati 

dan percaya 

pada 

informasi 

yang 

diberikan. 

PSI1 :Saya menantikan postingan 

social media influencer di 

Instagram. 

Hwang & 

Zhang 

(2018); 

Yılmazdog˘ 

an et al. 

(2021) 

PSI2 : Jika social media influencer 

favorit saya muncul di akun 

Instagram lainnya saya akan 

melihatnya. 

PSI3 : Saya mengikuti social media 

influencer di Instagram dan 

menjadi penggemarnya. 

PSI4: Saya ingin bertemu langsung 

dengan social media influencer 

favorit saya. 

PSI5 : Saya akan membaca konten 

majalah/blog yang berkaitan 

dengan social media influencer 

favorit saya. 

PSI6 : Saya merasa seperti 

berteman dengan social media 

influencer melalui postingannya di 

Instagram. 

PSI7 : Saya dapat mengandalkan 

informasi yang diperoleh dari social 

media influencer. 

PSI8 : Saya merasa kasihan jika 

social media influencer melakukan 

kesalahan di posting di Instagram. 

Kepercayaan Bersikap 

jujur, dapat 

dipercaya 

dan tidak 

KP1: Social media influencer 

adalah terpercaya. 

Pop et al. 
 

(2021); Kim 
 

& Kim 
KP2 : Social media influencer 

adalah jujur. 
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 merugikan 

pihak 

manapun. 

KP3 : Saya mempercayai informasi 

traveling yang disampaikan oleh 

social media influencer. 

(2021) 

KP4 : Menurut saya social media 

influencer lebih terpercaya 

dibandingkan agen travel. 

KP5 : Saya percaya social media 

influencer menyampaikan 

informasi yang tidak merugikan 

pengikutnya 

Niat 

Berwisata 

Keinginan 

berkunjung 

dan 

merencana- 

kan 

perjalanan di 

masa 

mendatang. 

NB1 : Saya berniat mengunjungi 

destinasi wisata yang diposting oleh 

social media influencer dimasa 

mendatang. 

Han & Chen 
 

(2021); 

Yılmazdog˘ 

an et al. 

(2021) 

NB2 : Saya lebih suka 

mengunjungi destinasi yang 

diposting oleh social media 

influencer dibanding lainnya. 

NB3 : Jika saya ada kesempatan 

saya akan mengunjungi destinasi 

yang diposting oleh social media 

influencer. 

Sumber: google scholar, 2021 
 

 
 

3.3      Populasi dan Sampel Penelitian 
 

Populasi   dalam   penelitian   adalah   seluruh   peminat   pariwisata   yang 

memiliki akses dengan platform media sosial Instagram. Sampel penelitian yaitu 

perwakilan   dari   populasi   yang   didasarkan   pada   kriteria   tertentu.   Dalam 

menentukan ukuran sampel berpedoman pada  pendapat  ahli yaitu Hair et al., 

(2010) yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif ilmu sosial menggunakan 

sampel minimal sebanyak kelipatan 10 dari jumlah item kuesioner penelitian. 

Total item dalam penelitian ini sebanyak 29 item, sehingga jumlah sampel yang 

dikumpulkan minimal sebanyak 290 responden.
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3.4      Teknik Sampling 
 

Pengumpulan data responden dalam penelitian menggunakan jenis non- 

probability sampling dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Adapun kriteria responden yang digunakan adalah sebagai 

berikut: (1) Memiliki dan aktif menggunakan akun media sosial khususnya 

Instagram (waktu yang dihabiskan menggunakan Instagram); (2) Konsumen yang 

mengikuti satu atau lebih akun social media influencer di Instagram. 

 
 

3.5      Metode Pengumpulan Data 
 

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner online kepada responden yang merupakan seluruh peminat pariwisata 

yang mempunyai akses dengan media sosial Instagram. Item kuesioner yang 

dikembangkan disusun ke dalam bentuk survei online menggunakan google form 

dan kemudian disebarkan melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp, 

Instagram dan Facebook. Rentang waktu yang dibutuhkan dalam pengumpulan 

data adalah selama dua bulan, dari bulan Januari hingga Februari 2022. Setiap 

responden yang berhasil mengisi kuesioner akan secara otomatis dikumpulkan 

dalam google form dan hasilnya akan dikonversi kedalam bentuk Excel untuk 

kemudian di analisis.  Secara rinci, struktur kuesioner disusun sebagai berikut: 

 
 

Tabel 3.2 
 

Susunan Kuesioner Online 
 

Bagian 1   Pengantar Kuesioner : 

Responden Terhormat, 

Saya Widya Elisabeth Hutagalung, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas HKBP Nommensen sedang melakukan penelitian 

untuk skripsi tentang peran social media influencer di Instagram dan 

parasocial interaction terhadap niat berwisata ke destinasi wisata di 

Sumatera Utara. Kesediaan responden mengisi kuesioner item 

pernyataan  dalam  kuesioner  penelitian  diharapkan  sesuai  dengan
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 keadaan yang sebenarnya. Respon yang diberikan digunakan untuk 

 

tujuan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Kontribusi 

responden mengisi kuesioner ini ditujukan pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan peningkatan industry pariwisata di Sumatera Utara. 

Atas kerjasamanya, Terimakasih. 

Penulis : Widya Elisabeth Hutagalung 
 

Pembimbing utama : Dr. Drs. Pantas H. Silaban, MBA 

Anggota pembimbing: Dr. Ferry Panjaitan, SE., M.Si 

Bagian 2 Karakteristik Responden: 
 

1. Waktu yang dihabiskan menggunakan Instagram dalam sehari 

o Kurang dari 2 jam sehari 

o 2 – 4 jam sehari 

o 5 – 7 jam sehari 

o Lebih dari 7 jam sehari 
 

 
 

2. Jumlah influencer yang diikuti di Instagram 

o Kurang dari 3 

o 3 – 5 

o 6 – 8 

o Lebih dari 8 

Bagian 3 Profil Responden: 
 

1. Gender 

o Pria 

o Wanita 
 

 
 

2. Status Pernikahan 

o Menikah 

o Lajang 
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 3. Usia 

 

o Dibawah atau sama dengan 19 tahun 

o 20 – 29 tahun 

o 30 – 39 tahun 

o 40 – 49 tahun 

o 50 tahun keatas 
 

 
 

4. Tingkat Pendidikan 

o SMA sederajat 

o Sarjana 

o Master 

o Doktoral 
 

 
 

5. Pekerjaan 
 

o Siswa / Pelajar (SMA sederajat) 
 

o Mahasiswa Sarjana 

o Mahasiswa Master 

o Mahasiswa Doktoral 
 

o Pegawai Pemerintah (ASN dan Non-ASN) 
 

o Pengusaha 
 

o Karyawan swasta 

Bagian 4 Item Kuesioner 

Sumber: Susunan kuesioner online di google forms, 2021 
 

 
 

3.6      Teknik Analisis 
 

3.6.1   Structural Equation Modeling (SEM) 
 

Penelitian menggunakan SEM untuk melalukan analisis data melalui 

software Smart-PLS 3.0. Untuk melakukan pengukuran dan analisis terdapat 

beberapa tahapan yang perlu dilakukan yaitu model pengukuran dan model 

struktural.
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A.       Model Pengukuran 
 

Model pengukuran yaitu pengujian yang dapat menggambarkan hubungan 

antara indikator-indikator dengan variabel. Tahap ini bertujuan untuk menguji 

kelayakan dan validitas tiap-tiap indikator yang digunakan terhadap variabel 

penelitian. Pertama, validitas konstruk dilakukan untuk mengetahui kesanggupan 

suatu alat ukur dalam mengukur konsep yang digunakan dalam penelitiannya. 

Alat ukur dinyatakan valid jika nilai Factor Loading (FL) ≥ 0,70. Kedua, validitas 

konvergen   bertujuan   untuk   mengetahui   kelayakan   indikator   (item)   yang 

digunakan dengan variabel latennya. Validitas konvergen terpenuhi jika nilai 

Composite Reliability (CR) ≥ 0,70; nilai Cronbach’s Alpa ≥ 0,70; dan nilai 

Average Variance Extracted (AVE) ≥ 50. Ketiga, validitas diskriminan digunakan 

untuk  memastikan  bahwa konsep  dari  masing- masing  variabel  laten  berbeda 

dengan variabel yang lainnya. Validitas terpenuhi jika nilai Fornell-Larcker 

Criterion yaitu akar kuadrat AVE harus lebih besar dari korelasi inter variabel lain 

dalam model, nilai Heterotrait-Monotrait ratio (HTMT) yang disarankan ≤ 0,85 

(sangat baik) atau ≤ 0,90 (moderat) dan nilai cross loading matrix harus lebih 

besar dari koefisien korelasi konstruk lainnya. 

 
 

B.        Model Struktural 
 

Model struktural yaitu pengujian yang dapat menggambarkan hubungan 

antar variabel laten. Lebih tepatnya, model ini digunakan untuk menguji hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian. Terdapat dua metode yang digunakan dalam 

menguji model struktural. Pertama, menguji nilai R-Square untuk mengukur 

kekuatan model struktural ditentukan dari faktor variabel independen. Hubungan 

antar variabel dalam model dapat dilihat dari nilai R2  ≥ 0,1 yang menjelaskan 

bahwa model struktural yang digunakan sangat kuat. Kedua, dievaluasi indeks 

model fit, yaitu, SRMR < 0,1 atau < 0,08; d_ULS; d_G; dan NFI mendekati nilai 

0.95.  Selanjutnya, setelah  kriteria model  fit  telah  terpenuhi  dalam  pemodelan 

persamaan struktural maka dilakukan pengujian hipotesis.
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3.6.2   fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) 
 

Penelitian ini menggunakan fuzzy set Qualitative Comparative Analysis 

(fsQCA)  untuk  menguji  kompleksitas  teori  dan  hubungan  interdependensi 

masing-masing variabel. Pengunaan alat analisis ini bertujuan untuk memberikan 

solusi terbaik dari variabel dependen (niat berwisata) melalui variabel independen 

dalam penelitian. Artinya, melalui pengujian fsQCA akan memberikan kontribusi 

pada pengembangan teori dan panduan praktis yang diperoleh dari hasil analisis. 

Dalam pengujian fsQCA, pertama, dilakukan pemilihan kalibrasi (calibration 

selection) bertujuan untuk mentransformasi 7-likert scale menjadi data fuzzy set 

yaitu, “2” untuk full non-membership, “6” untuk full membership, dan “4” untuk 

intersection (Pappas & Woodside, 2021). Skor yang diperoleh akan disusun dalam 

bentuk  tabel  kebenaran  (truth  table) untuk  kemudian  dianalisis.  Analisis  data 

dilakukan untuk mendapatkan solusi terhadap variabel dependen berdasarkan 

causal  conditions  variabel  independen  di  dalam  penelitian.  Terakhir  akan 

dilakukan predictive validity untuk menguji validitas hasil temuan dari fsQCA 

menggunakan sumbu XY. 


