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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal karena keindahan 

alamnya. Letak Indonesia yang di lewati garis khatulistiwa membuatnya memiliki 

banyak sumber daya yang dapat mendatangkan berbagai macam manfaat.  Larasati 

(2017) menuturkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan berbagai 

keindahan baik dari sektor alam maupun sektor budaya. Adanya kekayaan dan 

keberagaman tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai salah tujuan wisatawan 

berkunjung, baik wisatawan mancanegara maupun wisata domestik. 

Jambi menjadi salah satu provinsi yang sedang mengembangkan konsep 

wisata dalam industri dengan memunculkan 3A (atraksi, aksesibilitas, dan 

amenitas). Konsep ini juga dijelaskan oleh Murdiyanto (2011); Cahyoputra (2015)  

dan Yacob & Erida (2019), sehingga wisatawan yang menjadikan indonesia sebagai 

destinasi wisata mendatangkan berbagai manfaat bagi indonesia itu sendiri. 

Lapangan pekerjaan menjadi salah satu sector dalam bidang ekonomi yang juga 

ikut berkembang dengan adanya perkembangan pariwisata disuatu daerah sebagai 

dampak positif dari pariwisata. Seperti yang di ungkapkan oleh Simatupang (2018), 

secara nyata terdapat empat manfaat ekonomi bagi penduduk disekitar daerah 

pariwisata dan manfaat terbesar adalah dalam bidang terbukanya kesempatan dan 

peluang kerja. Indonesia memiliki banyak sekali keunggulan dalam pariwisata 

sehingga akan merangsang minat wisatawan lokal dan domestik (Muslimah, 2019). 

Pentingnya wisata bagi perekonomian Indonesia juga di dukung oleh pernyataan 

Sari (2018) bahwa  di Indonesia sendiri sektor pariwisata memegang peran penting 

dalam meningkatkan pendapatan negara. 

Banyak wilayah di provinsi Jambi yang memiliki destinasi wisata tapi 

belum banyak di kenali oleh wisatawan dan pelancong baik dalam maupun luar 

negeri. Kota Jambi sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi juga memiliki banyak destinasi 

wisata yang menarik. Salah satu destinasi wisata yang cukup mudah di jangkau 

karena terletak di tengah-tengah kota serta menyajikan pemandangan dan fasilitas 

yang beragam adalah daerah wisata danau sipin Jambi. Danau sipin Jambi  juga 
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memiliki kekhasan tersendiri yang merupakan danau alami yang terletak di tengah-

tengah kota yang membuatnya mendapat nilai tambah dari pada destinasi wisata 

lainnnya, seperti yang di kemukakan oleh Yacob & Erida (2019) ciri khas yang 

hanya dimiliki suatu destinasi wisata akan menjadi keunggulan dan dapat 

memenuhi berbagai harapan dan kebutuhan turis.  

Destinasi wisata ini tepatnya terletak di daerah kecamatan Telanai Pura, 

kota Jambi. Danau ini merupakan danau alami yang menyajikan suasana sejuk serta 

pemandangan beberapa kerambah yang sengaja di buat oleh masyarakat di danau 

menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Untuk diketahui juga bahwa destinasi 

wisata ini sudah didukung dengan keterlibatan penduduk di sekitar danau sipin 

Jambi  tersebut. Keterlibatan penduduk dalam mengembangkan destinasi wisata di 

anggap sebagai faktor yang juga dapat memberikan perkembangan berarti untuk 

sector pariwisata Indonesia seperti yang telah di tulis oleh Simatupang (2018). 

Disamping daya tarik wisatanya yang indah, danau sipin Jambi juga terus 

melakukan berbagai event dan memanfaatkan berbagai media guna 

mempromosikan danau sipin Jambi ke khalayak ramai. 

Fasilitas yang disediakan pihak pengelola danau sipin Jambi pun beragam, 

mulai dari keindahan alamnya, fasilitas buatan untuk menunjang kebutuhan dan 

kenyamanan serta danau sipin Jambi sering digunakan sebagai tempat pelaksanaan 

festival budaya untuk menghibur masyarakat Jambi. Daya Tarik utama dari danau 

sipin Jambi adalah pemandangan indah alamnya dan suasananya diwaktu sunrise 

dan sunset. Daya tarik wisata yang dimiliki oleh danau sipin Jambi ini diharapkan 

dapat meningkatkan dan menarik perhatian wisatawan untuk datang. Suwarti  

(2014) juga menyatakan bahwa daya tarik wisata berupa (Orisinility and natural 

beaty, variatif, scarcity, wholeness) dapat meningkatkan dan merangsang minat 

kunjungan wisatawan terhadap suatu destinasi wisata. 

Di samping memanjakan mata dengan keindahan alam, wisatawan juga 

ingin mengabadikan momen tersebut sebagai kenangan istimewa yang tentunya 

memilik nilai penting tersendiri bagi dirinya. Oleh karna itu, dibutuhkanlah spot 

foto yang menarik agar momen tersebut menjadi lebih spesial. Di samping itu spot 

foto memiliki nilai tersendiri bagi wisatawan terutama di usia remaja. Spot foto ini 
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sering dijadikan tempat untuk melakukan swafoto. Beragamnya daya tarik wisata 

yang dimiliki danau sipin ini menjadi nilai lebih bagi danau sipin dimata wisatawan 

karena Mauludin (2017) menyebutkan keragaman atraksi suatu destinasi wisata 

akan menjadi nilai tambah bagi wisata tersebut dimata pengunjung sehingga akan 

mempengaruhi minat pengunjung untuk datang. Tidak hanya itu, untuk membuat 

wisatawan mau menghabiskan waktu lama di tempat tersebut di butuhkan fasilitas-

fasilitas umum yang dapat memenuhi kebutuhan para wisatawan yang datang 

seperti water closed (WC) dan tempat makan. 

Hingga saat ini pihak pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pengembang terhadap obyek 

wisata danau sipin Jambi. Dilansir dari Kementerian PUPR (2020) bahwa Kota 

Jambi mengadakan rapat perencanan pembangunan kawasan wisata Danau Sipin 

yang di hadiri oleh Kasub Direktorat Kawasan Permukiman Wilayah I (Ir. Ignatius 

Widyananda Wulanedy), Kasi Perencanaan BPPW Jambi (Maidison) dan Pemkot 

Jambi beserta jajaran yang terkait, rapat ini di pimpin oleh Wakil Walikota Jambi 

(Maulana). Disebutkan juga bahwa Pembangunan Kawasan Danau Sipin di Kota 

Jambi menjadi program proritas Pemerintah Kota Jambi karena jasa pariwisata 

menjadi proritas unggulan. 

Namun setelah peresmian danau sipin Jambi sebagai destinasi wisata pada 

bulan Desember 2019 lalu, Provinsi Jambi, Indonesia serta dunia dilanda oleh 

pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya banyak penurunan termasuk 

penurunan angka kunjungan wisatawan. Berikut beberapa indikasi turunnya angka 

kunjungan wisatawan : 
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Grafik 1. 1 

Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2005-2020 

 

Sumber : (LPEM, 2020) 

 

 

Grafik 1. 2 

Perjalanan wisatawan nusantara tahun 2002-2019 

 

Sumber : (LPEM, 2020) 
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Dari data di atas diketahui bahwa mulai dari Maret 2020 terjadi penurunan 

wisatawan asing sekitar 500 ribu wisatawan dibandingkan dengan akhir tahun 2019 

pernyataan ini juga didukung oleh Redaksi (2020) yang menyebutkan terjadi 

penuruan wisatawan mancanegara sebesar 88,25 persen pada bulan Oktober 2020. 

Perjalanan wisatawan nusantara pun mengalami penurunan pada tahun 2018 

menuju tahun 2019 dan akan dipastikan kembali turun pada tahun 2020 dikarenakan 

pembatasan perjalanan (LPEM, 2020). Saragih (2020) dari hasil wawancaranya 

terhadap Fatimah (Koordinator pengelola danau sipin Jambi) menyebutkan bahwa 

terjadi penurunan kunjungan ke danau sipin Jambi dimulai dari bulan Juni 2020. 

Sebelumnya rata-rata perhari terdapat sekitar 1000 wisatawan yang datang, hingga 

bulan Oktober 2020 hanya 60-100 orang yang datang perharinya. Oleh karena itu 

pengelola danau sipin Jambi harus menciptakan berbagai strategi baru termasuk 

termasuk dalam hal promosi guna menarik kembali minat wisatawan untuk datang 

kembali ke danau sipin Jambi dan menarik minat wisatawan yang belum pernah ke 

danau sipin Jambi. 

Peneliti juga telah melakukan survey awal terhadap 20 orang yang belum 

pernah datang ke danau sipin Jambi dan 30 orang yang sudah pernah berkunjung 

ke danau sipin Jambi tentang alasan mereka berkunjung dan tidak berkunjung ke 

danau sipin Jambi. Berikut disajikan data tentang alasan orang belum/tidak 

berkunjung ke danau sipin Jambi : 

Grafik 1. 3 

Alasan orang tidak/belum berkunjung ke danau sipin Jambi 

 

Sumber : Data survey awal peneliti (2021) 
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Dari data diatas dapat dilihat bahwa hampir 50% dari sampel, menyatakan 

bahwa belum/tidak datang ke danau sipin Jambi karena mereka belum mendapat 

cukup informasi tetang danau sipin Jambi. Sedangkan untuk memunculkan minat 

bahkan sampai kepada keputusan pembelian konsumen harus melalui lima tahap 

yaitu : pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian dan perilaku setelah pembelian (Kotler et al., 2020).  Untuk melalui lima 

tahap ini, konsumen sangat membutuhkan informasi terutama informasi dari 

pengelola danau sipin itu sendiri. Salah satu  cara untuk menyampaikan informasi 

kepada konsumen dalam hal ini wisatawan, adalah dengan melakukan promosi. 

Karena promosi tidak hanya berisi tentang informasi tetapi juga ajakan/rayuan 

kepada konsumen. 

 Binalay (2016) mengatakan bahwa promosi merupakan forum terjadinya 

interaksi dan pertukaran informasi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk 

mempengaruhi kesadaran dan tindakan pembeli untuk melakukan pembelian 

terhadap suatu produk. Edwin et al., (2019) menyebutkan bahwa kualitas informasi 

yang diterima oleh wisatawan menjadi salah satu faktor pembentuk minat 

wisatawan untuk berkunjung. Kemudian Mulyati dkk. (2018) juga menyatakan 

bahwa pada dasarnya promosi memberikan pengaruh positif dan sangat signifikan 

dalam mempengaruhi minat berkunjung wisatawan. Hal yang senada juga 

dikatakan oleh Sianipar (2019) bahwa promosi yang diberikan akan berpengaruh 

terhadap minat berkunjung wisatawan. Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemberian informasi yang dilakukan oleh pihak pengelola danau 

sipin melalui promosi harusnya dapat mendatangkan banyak wisatawan. 

Grafik 1. 4 

Survey awal tentang sumber informasi danau sipin Jambi 

 

Sumber : Data survey awal peneliti (2021) 

0

5

10

15

Promosi Keluarga/tetangga Website dan berita dan lain-lain



7 
 

Namun promosi yang dilakukan diduga belum maksimal karena dari 30 

responden pada survey awal didapatkan data bahwa jumlah responden terbesar 

menyebutkan mendapatkan informasi tentang danau sipin Jambi dari 

keluarga/kerabat bukan dari promosi yang dilakukan oleh pihak danau sipin Jambi.  

Pengelola danau sipin Jambi dapat memberikan beberapa strategi dalam 

promosinya agar promosi tersebut lebih menarik perhatian dan lebih tepat sasaran, 

salah satunya adalah dengan memberikan beberapa visual danau sipin Jambi dalam 

promosinya. Promosi visual sendiri adalah promosi yang menggunakan unsur dasar 

bahasa visual sebagai kekuatan utamanya dalam menyampaikan promosi. Karena 

dari survey awal yang peneliti lakukan terhadap 30 sampel yang sudah pernah 

berkunjung ke danau sipin Jambi, peneliti menemukan beberapa alasan yang 

melatarbelakangi sampel berkunjung ke danau sipin Jambi. 

Grafik 1. 5 

Survey awal tentang alasan ke danau sipin Jambi 

 

Sumber : Data survey awal peneliti (2021) 

Dari grafik diatas, hasil survey awal kepada 30 orang secara random, 
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apa saja yang akan mereka dapatkan ketika berkunjung ke danau sipin Jambi. 

Paramitha & Patria (2016) menyebutkan bahwa pemanfaatan komunikasi visual 

dalam promosi wisata sangat membantu dalam menyampaikan informasi dan 

menarik wisatawan. Kuntariati dkk. (2020) juga menyebutkan bahwa Saat ini 

wisatawan cenderung berkunjung ke sebuah atraksi wisata yang secara visual 

menyenangkan, oleh karena itu visual dalam promosi wisata sangat penting di 

tunjukkan untuk memperkuat minat wisatawan untuk berkunjung.  

Ramadeni & Soewardikoen (2017) menyebutkan bahwa perancangan ulang 

identitas visual dan media promosi dapat membantu menstabilkan jumlah 

pengunjung setiap bulannya dalam setahun, sehingga akan terjadi peningkatan 

pertumbuhan bisnis yang berarti. Minat sendiri adalah suatu dorongan yang 

mengakibatkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, 

pelajaran, benda dan orang (Mulyati dkk., 2018). 

Variabel promosi, promosi visual, daya tarik wisata dan minat berkunjung 

telah banyak diuji dan dianalisis di berbagai destinasi wisata di banyak daerah. Di 

antaranya Govers et al., (2007) menemukan bawah promosi visual dan adanya 

informasi sekunder membentuk dasar untuk gambaran tujuan yang dirasakan di 

benak konsumen sebelum berkunjung. Kemudian pada destinasi wisata pantai 

Gunung Kidul, (Bachtiar & Arif Wibowo, 2016) menemukan bahwa variabel 

promosi berpengaruh positif signifikan terhadap minat berkunjung kembali pada 

objek wisata pantai kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya didalam penelitian 

terbaru Dewi dkk., (2020) ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif variabel 

promosi terhadap minat berkunjung kembali konsumen. Sedangkan untuk daya 

tarik wisata, Marpaung & Sahla (2017) menyebutkan memiliki pengaruh yang 

signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap minat berkunjung. 

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di latar belakang tersebut, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PROMOSI 

VISUAL DAN DAYA TARIK WISATA TERHADAP MINAT BERKUNJUNG 

WISATAWAN (Studi pada Pengunjung Danau Sipin Jambi)“  
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1.2   Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh promosi visual dan daya tarik wisata secara parsial 

dan simultan terhadap minat berkunjung wisatawan? 

2. Manakah variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap minat 

berkunjung wisatawan? 

3. Bagaimanakah perbedaan respon partisipan yang melihat promosi visual 

dengan banyak gambar dan promosi visual dengan banyak tulisan?  

1.3   Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh promosi visual dan daya tarik 

wisata secara parsial dan simultan terhadap minat berkunjung wisatawan. 

2. Untuk mengetahui variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap minat berkunjung wisatawan. 

3. Untuk menganalisis bagaimana perbedaan respon partisipan yang melihat 

promosi visual dengan banyak gambar dan promosi visual dengan 

banyak tulisan. 

1.4   Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah, pihak pengelola wisata dan konsumen 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak pengelola 

wisata dalam menentukan langkah pengembangan seperti apa yang harus 

didahulukan oleh pemerintah dan pengelola wisata terhadap destinasi 

wisata danau sipin Jambi, agar pengembangan yang dilakukan 

memberikan dampak signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan. 

Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan mengenai 

kepariwisataan serta dapat menjadi rujukan atas gambaran keadaaan 

destinasi wisata danau sipin Jambi   

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi rujukan bagi peneliti-

peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kepariwisataan terkhusus 

destinasi wisata danau sipin Jambi. 


