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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Penelitian  

Pariwisata merupakan sektor yang dapat dipengaruhi oleh faktor – faktor yang 

tak terduga dampaknya salah satunya yaitu terjadinya bencana alam dan kejadian 

yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pariwisata (Ritchie 

and Jiang 2019; Rosselló et al. 2020). Salah satu kejadian tak terduga atau bencana 

yang sedang terjadi di tahun 2021 yaitu adanya pandemi Covid-19. Coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh 

sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 telah 

ditelusuri kembali pada November 2019 oleh deteksi kasus pertama di China. 

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru yang 

dapat menyebar melalui udara apabila manusia menyentuh benda mati yang terkena 

virus tersebut (Bakar and Rosbi 2020). Adanya pandemi Covid-19 telah 

memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia. Dilakukannya 

karantina skala besar, pembatasan perjalanan, dan social distancing mendorong 

penurunan tajam konsumen dan pengeluaran bisnis yang merupakan upaya 

pemerintah untuk mengurangi hilangnya nyawa manusia (Bakar and Rosbi 2020; 

Jani and Han 2011). Pandemi Covid-19 yang sedang mewabah merupakan kejadian 

yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat industri pariwisata dan 

industri perhotelan mengalami kerapuhan (Kaushal and Srivastava 2021). 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

memperkirakan bahwa sektor pariwisata internasional akan terdampak sangat 

tinggi dikarenakan jika pandemi ini berlangsung lama maka kemungkinan 

pertumbuhan pariwisata global akan menurun menjadi 1,5% (Farzanegan et al. 

2020). 

 Dampak  negatif Covid-19 terhadap pariwisata merupakan tantangan yang 

cuku-p sulit untuk melakukan pemulihan karena prosesnya akan terjadi secara
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perlahan baik untuk destinasi, bisnis, dan  usaha kerja lainnya (Rogerson and Baum 

2020). Hal ini mendorong berbagai pihak untuk menyesuaikan dengan keadaan atau 

disebut new normal. Keadaan new normal  harus secara terbuka mengenali  krisis  

yang sedang terjadi secara baik berkaitan dengan masih berlangsungnya  pandemi 

Covid-19 (Benjamin et al. 2020). Cara – cara yang dilakukan untuk menyesuaikan 

dengan keadaan pandemi sekarang ini diantaranya dengan mendesain pengalaman 

wisata dengan bentuk yang lebih kecil sehingga menyesuaikan dengan aturan social 

distancing namun dapat memenuhi ekspektasi wisatawan meskipun tetap ada 

batasan ekspektasi agar tidak terlalu tinggi (Sigala 2020).  

Penyesuain pariwisata dengan adanya new normal  ini dapat  dilakukan dengan 

berfokus pada wisatawan lokal yang kegiatannya berupa tamasya di akhir pekan, 

tur pendek satu hari, dan wisata jarak jauh (Hao et al. 2020) dengan tetap 

memperhatikan keamanan, ketersediaan alat – alat kesehatan, dan infrastruktur 

yang memadai merupakan hal penting bagi wisatawan di masa pandemi (Wen et al. 

2020). Penerapan protokol kesehatan yang tersertifikasi juga harus dapat diterapkan 

di obyek wisata yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan khusus industri 

pariwisata yaitu CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental 

Sustainability) (Kristiana et al. 2021). Pandemi Covid-19  memaksa destinasi 

pariwisata untuk menyesuaikan strategi pemasaran yang ada. Pemasaran yang dapat 

digunakan diantaranya dengan memanfaatkan digital seperti smart tourism, 

pemanfaatan AI (Artificial Intelligence), digital marketing (pemanfaatakan 

berbagai media sosial), mengembangan indigenous culture dari sebuah destinasi, 

penggunaan big data untuk mengurangi resiko manajemen dan lain sebagainya 

(Carr 2020; Gallego and Font 2020; Jiang and Wen 2020; Wen et al. 2020). 

Pengembangan strategi pemasaran di era pandemi ini menjadi tantangan, 

kesempatan, dan  trend tersendiri (He and Harris 2020) bagi praktisi pemasaran dan  

para pembuat kebijakan (Wen et al. 2020).  

Strategi pemasaran pariwisata pada daya tarik wisata harus menyesuaikan 

dengan kondisi kepariwisataan yang ada pada daya tarik wisata tersebut berkaitan 

dengan kondisi pandemi yang sedang dihadapi sekarang agar penerapannya sesuai 
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dan tepat sasaran. Sesuai dengan kondisi pariwisata di masa pandemi yang tingkat 

huniannya hampir 100% menurun di hampir seluruh wilayah termasuk di Indonesia 

(Krisdayanthi 2020), yang membuat pemerintah dan pemangku kepentingan 

pariwisata berupaya meminimalisir dampak dari Covid-19 (Wulung et al. 2020). 

Salah satu cara yang digunakannya yaitu berupa digital marketing atau pemasaran 

digital (Lestari 2020) untuk mengurangi kontak langsung dengan wisatawan. 

Bagian dari pemasaran digital yang dapat dilakukan di era pandemi ini berupa 

pemasaran media sosial terhadap daya tarik wisata. Pemasaran media sosial dapat 

menjadi solusi alternatif untuk dapat mempertahankan dan memberikan ulasan 

positif terkait daya tarik wisata meskipun dalam keadaan pandemi (Sagar et al. 

2020). Pemasaran media sosial digunakan sebagai bentuk promosi dari berbagai 

bidang yang ada di sektor pariwisata seperti perhotelan, daya tarik wisata, 

penerbangan, dll untuk menyesuaikan dengan keadaan pandemi sekaligus untuk 

mengurangi biaya pemasaran. Bentuk pemasaran media sosial yang dilakukan 

dengan lebih memberikan banyak informasi terkait daya tarik, hotel, airlines yang 

sebelumnya tidak dicantumkan (Mwamwaja 2020). Selain itu, adanya media sosial 

dapat menciptakan positive emotions karena daya tarik wisata memberikan 

kepuasan pengalaman yang baik pada wisatawan sehingga dapat menarik 

wisatawan lain untuk berkunjung ke daya tarik wisata dari adanya ulasan positif 

dari wisatawan lain (Magnelli et al. 2019). Selain itu, penggunaan pemasaran media 

sosial dan penggunaan media sosial dapat memberikan dampak yang baik bagi daya 

tarik wisata berupa menyebarkan e-wom positif bagi daya tarik wisata, dan 

menciptakan keterikatan wisatawan dengan daya tarik wisata (Dolan et al. 2019).  

Upaya meminimalisasikan dampak Covid-19 menjadi tantangan karena 

berhubungan dengan strategi pemasaran yang dilakukan oleh suatu daya tarik 

wisata salah satunya yaitu Goa Selomangleng yang terdapat di Kota Kediri, Jawa 

Timur. Goa Selomangleng dikelola oleh pemerintah Kota Kediri dan merupakan 

wisata alam terbesar dan terpopuler di Kota Kediri. Penerapan kebijakan 

pemerintah terkait dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat daya 

tarik wisata Goa Selomangleng harus ditutup untuk mencegah penyebaran virus 
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Covid-19 (Wicaksono 2020). Goa Selomangleng kedalam wisata sejarah, wisata 

edukasi, dan  ekowisata (Adrinda et al. 2015) 

Pengembangan daya tarik wisata Goa Selomangleng masih minim terutama 

pada program pemasaran yang belum maksimal (Amri and Oemar 2014). Kondisi 

pandemi saat ini mengharuskan pengelola Goa Selomangleng untuk melakukan 

perumusan strategi pemasaran yang menyesuaikan dengan era new normal kala 

pandemi Covid-19 agar kemungkinan terburuk akibat pandemi ini tidak terjadi. Hal 

ini dikarenakan penglolaan media sosial sebagai strategi pemasaran yang dilakukan 

di Goa Selomangleng masih belum maksimal. Belum maksimalnya pemasaran Goa 

Selomangleng dibuktikan melalui pemasaran media sosial yang masih menginduk 

pada media sosial KediriTourism yang merupakan media sosial milik Disbudpora 

Kota Kediri yang menghimpun informasi wisata yang ada di Kota Kediri. Selain 

masih menginduk pada KediriTourism, informasi yang dimuat yang berkaitan 

dengan Goa Selomangleng cenderung masih sangat kurang termasuk jadwal buka 

dan tutup dari daya tarik wisata Goa Selomangleng yang tidak dimuat di lama media 

sosial KediriTourism. Kegiatan pemasaran yang dilakukan terkait Goa 

Selomangleng selama masa pandemi juga terhitung belum maksimal 

pemanfaatannya.  

Pemasaran media sosial dapat dijadikan jalan keluar bagi Goa Selomangleng 

untuk dapat tetap memasarkan dan mempromosikan daya tarik wisata di era new 

normal berupa memberikan konten – konten menarik yang berhubungan dengan 

Goa Selomangleng maupun memberikan informasi tambahan terkait Goa 

Selomangleng yang sebelumnya belum pernah dicantumkan sehingga wisatawan 

dapat tertarik untuk berkunjung ke Goa Selomangleng Kediri. Selain itu, pemasaran 

media sosial juga dapat berguna untuk menyebarkan informasi bagi wisatawan 

yang belum mengetahui daya tarik wisata Goa Selomangleng dan untuk dapat tetap 

menjalin hubungan dengan wisatawan yang telah berkunjung ke Goa 

Selomangleng. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini akan 

berfokus pada strategi pemasaran daya tarik wisata melalui media sosial sebagai 

upaya pemasaran di masa new normal. Dengan demikian penelitian ini mengambil 
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topik “Mengembangkan Media Sosial sebagai Strategi Pemasaran Goa 

Selomangleng  di Era New Normal. 

1.2.Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian  

Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 menyebabkan pemerintah 

harus melakukan tindakan untuk mencegah penyebaran virus tersebut dan cara 

tersebut berpengaruh besar terhadap daya tarik wisata yang mengharuskan 

pengelola daya tarik wisata dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sedang 

terjadi termasuk strategi pemasaran yang perlu disesuaikan dengan keadaan new 

normal. Perlunya menyesuaikan strategi pemasaran di Goa Selomangleng dalam 

keadaan pandemi Covid-19 bertujuan untuk mengejar ketertinggalan daya tarik 

wisata yang tutup selama pandemi Covid-19. Mengembangkan media sosial 

sebagai strategi pemasaran Goa Selomangleng menjadi hal yang sangat dibutuhkan 

untuk menyesuaikan dengan keadaan pandemi Covid-19 ditambah dengan belum 

adanya pemasaran media sosial yang dilakukan oleh Goa Selomangleng. Untuk 

mengetahui  hal tersebut, secara umum pertanyaan dalam penelitian ini berupa 

bagaimana strategi pemasaran media sosial Goa Selomangleng di era new normal? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka terdapat beberapa pertanyaan 

penelitian yang harus dijawab terlebih dahulu, yaitu: 

1. Bagaimana arah kebijakan pemasaran pariwisata Goa Selomangleng?  

2. Bagaimana strategi pemasaran Goa Selomangleng dalam menghadapi era new 

normal?  

3. Bagaimana arahan program pemasaran media sosial Goa Selomangleng di era 

new normal?  

1.3.Tujuan dan Sasaran Penelitian  

Secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan media sosial 

sebagai  strategi pemasaran yang dilakukan Goa Selomangleng di era new normal 

agar dapat mengejar ketertinggalan yang terjadi selama pandemi Covid-19 

berlangsung. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, secara khusus sasaran yang 

perlu dilakukan sebagai berikut: 



6 
 

Aulia Lahitani Puja, 2021 
PENGEMBANGAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN DAYA TARIK WISATA GOA 
SELOMANGLENG DI ERA NEW NORMAL 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1) Teridentifikasinya arahan kebijakan pemasaran pariwisata bagi daya tarik 

wisata Goa Selomangleng.  

2) Teridentifikasinya program pemasaran Goa Selomangleng dalam menghadapi 

era new normal 

3) Terumuskannya arahan program pemasaran media sosial Goa Selomangleng di 

era new normal. 

1.4.Kegunaan Penelitian  

1.4.1. Kegunaan Akademis (Teoritik)  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu pariwisata 

mengenai strategi daya tarik wisata yang dikembangkan untuk bangkit dari 

kondisi pandemi Covid-19,  berkontribusi dalam ilmu pemasaran pariwisata 

terkait pemasaran media sosial di era new normal mengingat sangat terbatasnya 

kajian terhadap pemasaran media sosial di Kota Kediri pada khususnya dan di 

Indonesia pada umumnya. 

1.4.2. Kegunaan Praktis (Empirik) 

Kegunaan praktis penelitian ini sebagai kontribusi untuk daya tarik wisata, 

khususnya pada Goa Selomangleng pada khususnya dan  pemerintah Kota 

Kediri dalam mengembangkan pemasaran di Kota Kediri melalui pemasaran 

media sosial sebagai salah bentuk penyesuaian pemasaran di era new normal. 

Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam sektor destinasi dan daya 

tarik pariwisata. 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi  ini  menginduk pada sistematika penelitian yang terdapat pada 

Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 

7867/UN40/HK/2019 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 

2019. Berikut sistematika yang digunakan :  

a. BAB I : PENDAHULUAN  
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Berisi mengenai penjabaran latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi. 

b. BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Berisi sub pembahasan penilitian berupa kepariwisataan, teori pemasaran 

digital, teori pemasaran melalui media sosial, penelitian terdahulu yang 

relevan, dan kerangka penelitian.  

c. BAB III : METODE PENELITIAN  

Berisi mengenai metode yang digunakan dan penjelasan seperti desain 

penelitian, metode penelitian yang digunakan, pengumpulan data, dan 

analisis data yang digunakan. 

d. BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi mengenai temuan dalam penelitian yang dilakukan berupa jawaban 

dari rumusan masalah penelitian serta hasil pembahasan dalam penelitian 

yang dilaksanakan dan implikasinya kepada daya tarik wisata.  

e. BAB V : SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Berisi kesimpulan tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian 

secara keseluruhan dan rekomendasi guna penelitian yang akan datang. 


