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ABSTRACT 

Instagram could be an influential medium in determining the decision visit 

to a tourist spot that even has enthusiasts from before it was built until it goes viral. 

One of the tourist destinations that caught the attention of the people of Solo Raya 

in 2018 is the Colomadu Sugar Factory which was revitalized into a tourist area 

for the De Tjolomadoe Museum. Using the SOR theory as the main theory for 

research to see whether the Stimulus of Media Exposure and Electronic Word of 

Mouth, as well as Organisms in the form of impression (Destination Image), can 

influence people in this case followers of the @detjolomadoe_official account to 

make decisions (a Respond) the decision to visit De Tjolomadoe Museum. 

This research is based on a quantitative positivistic paradigm in which data 

collection uses a survey. The population of this study was followers of the 

@detjolomadoe_official Instagram account. The number of respondents in the 

study was 390 people using a quota sampling technique. In analyzing the data the 

author uses multiple linear regression analysis techniques. 

Based on the research results, there is a significant influence between the 

media exposure variable and the decision to visit variable as indicated by the 

regression coefficient value of 0.495. Furthermore, the Electronic Word of Mouth 

variable has a significant effect on the decision to visit with a regression coefficient 

value of 0.464. The destination image variable has a significant influence too on 

the decision to visit by showing a regression coefficient of 0.410. Based on the 

results of simultaneous hypothesis testing, media exposure, Electronic Word of 

Mouth, and destination image jointly influence followers' visiting decisions. This is 

evidenced by the ANOVA test / f test which shows the calculated F value of 117.585 

and the significance value (p value) of 0.000 which is less than 0.05. 

 

Keywords: Social Media, S-O-R Theory, Destination Image, Decision to visit,  

Instagram. 
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Pendahuluan 

Instagram dapat menjadi media yang berpengaruh dalam menentukan pilihan 

berkunjung pada suatu tempat wisata seperti salah satu tempat wisata yang bahkan 

sudah memiliki peminat dari sebelum dibangun hingga viral. Destinasi wisata yang 

sempat menyita perhatian masyarakat kota Solo Raya pada tahun 2018 yaitu Pabrik 

Gula Colomadu yang direvitalisasi menjadi kawasan wisata Museum De 

Tjolomadoe. Menggunakan teori SOR sebagai dasar penelitian untuk mengetahui 

apakah dengan Stimulus Terpaan Media dan Electronic Word of Mouth, serta 

Organism yang berupa pemahaman/ kesan (Citra Destiansi) dapat mempengaruhi 

orang lain dalam hal ini follower akun @detjolomadoe_official untuk mengambil 

keputusan (Respond) keputusan berkunjung ke Museum De Tjolomadoe. 

Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh antara terpaan media pada akun Instagram 

@detjolomadoe_official terhadap keputusan berkunjung followers De 

Tjolomadoe tahun 2019? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara eWOM dalam akun Instagram 

@detjolomadoe_official terhadap keputusan berkunjung followers De 

Tjolomadoe tahun 2019? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara citra destinasi yang dimunculkan dalam 

akun Instagram @detjolomadoe_official terhadap keputusan berkunjung 

followers De Tjolomadoe tahun 2019? 

4. Apakah terpaan media, eWOM, dan citra destinasi bersama-sama 

mempengaruhi keputusan berkunjung followers De Tjolomadoe tahun 

2019? 

Kajian Teori 

1. New Media/ Media Baru  

New media seperti disampaikan oleh Terry Flew, ‘forms of media 

content  that combine and intereate data, text, sound, and images of all 

kinds; are stored in digital format; and are increasingly distributed through 
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networks’ (Flew, 2002). Flew mendefinisikan new media yang ditekakan 

pada format isi media yang dikombinasi dan kesatuan data baik teks, suara, 

gambar, dan sebagainya dalam format digital yang ditambahkan sistem 

penyebarannya yaitu melalui jaringan internet.  

Berikut ini adalah definisi dari media sosial yang berasal dari 

berbagai literatur penelitian (Nasrullah, 2016):  

a. Menurut Mandibergh (2012), media sosial adalah media yang 

mewadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan 

konten (user generated content).  

b. Menurut Shirky (2008), media sosial dan perangkat lunak sosial 

merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna 

untuk berbagai (to share), bekerja sama (to co-operate) di antara 

pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang 

semuanya berada diluar kerangka institusional maupun 

organisasi. 

c. Menurut Van Dijk (2013), media sosial adalah platform media 

yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang 

memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. 

Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium 

(fasilitator) online yang menguatkan hubungan antarpengguna 

sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. 

2. Terpaan Media 

Terpaan media adalah intensitas keadaan di mana khalayak terkena 

pesan – pesan yang disebarkan oleh suatu media  (Effendy, Ilmu 

Komunikasi, Teori dan Praktek, 1990). Media penyebaran pesan dapat 

berupa banyak hal, bahkan segala bentuk teknologi komunikasi sudah 

sangat mendukung manusia mendapatkan informasi. Penyebaran pesan 

yang dilakukan suatu media bersifat massive dan efeknya dapat berbagai 

macam. Terpaan Media dapat juga meliputi: 
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a) Frekuensi: berupa jumlah atau angka, seperti tingkatan 

keseringan kita mengakses instagram 

b) Durasi: berupa lama mengikuti dan lama mengakses instagram 

c) Atensi: berupa antusiasme menonton dan fokus tidaknya kita 

saat mengakses media instagram. Baik dengan melakukan 

kegiatan lain, menonton dengan tidak melakukan kegiatan lain, 

dan menonton dengan melakukan diskusi (Ardianto & Erdinaya, 

2004). 

3. Electronic Word of Mouth (eWOM) 

Word of Mouth memiliki dampak kuat kepada masyarakat sekitar 

karena pada dasarnya WOM merupakan pertukaran informasi yang terjadi 

secara langsung/ face to face sedangkan eWOM merupakan pertukaran 

informasi yang terjadi secara elektronik atau tanpa face to face. Daya kuat 

yang dihasilkan oleh WOM tradisional maupun eWOM sama kuatnya 

tergantung kepada siapa informasi tersebut diberikan. Umumnya generasi 

tua akan lebih mudah dalam menerima informasi melalui WOM tradisional 

yang secara langsung melalui tatap muka. Sedangkan generasi milenial yang 

telah terpapar digitalisasi akan lebih mudah menerima informasi melalui 

eWOM yang biasanya sering dijumpai pada media sosial seperti instagram 

berupa unggahan akun instagram atau melalui instagram stories.  

Dimensi Electronic Word Of Mouth (e-WOM) menurut Goyette dkk 

(Goyette, Richard, Bergeron, & Marticotte, 2010), dalam mengukur 

pengaruh Electronic Word of Mouth (e-WOM) menggunakan dimensi 

sebagai berikut: 

a. Intensitas  

Intensitas dalam Electronic Word of Mouth (e-WOM) 

adalah banyaknya pendapat atau komentar yang ditulis oleh 

konsumen dalam sebuah media sosial. Goyette membagi 

indikator dari Intensitas sebagai berikut:  
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1) Frekuensi mengakses informasi dari media sosial.  

2) Frekuensi interaksi dengan pengguna media sosial.  

3) Banyaknya ulasan yang ditulis oleh pengguna media 

sosial. 

b. Konten 

Adalah isi informasi dari situs jejaring sosial berkaitan 

dengan produk dan jasa. Indikator dari Konten meliputi:  

1) Informasi tentang variasi makanan dan minuman.  

2) Informasi tentang kualitas (rasa, tekstur dan suhu) 

makanan dan minuman. 

3) Informasi mengenai harga yang ditawarkan. 

4) Informasi mengenai keamanan transaksi dan situs 

jejaring internet yang disediakan.  

c. Pendapat Positif 

Adalah komentar positif mengenai produk, jasa dan 

brand. Indikator dari pendapat positif berupa: 

1) Komentar positif dari pengguna media sosial. 

2) Rekomendasi dari pengguna media sosial. 

d. Pendapat Negatif 

Adalah komentar negatif konsumen mengenai 

produk, jasa dan brand. Indikator pendapat negatif berupa: 

1) Komentar negatif dari pengguna media sosial. 

2) Bebicara hal-hal yang negatif kepada orang lain dari 

pengguna media sosial. 

4. Citra Destinasi 

Setiap lokasi memiliki citra yang terbentuk dari berbagai dimensi. 

Lawson and Bovy dalam Lopes (Lopes, 2011) mendefinisikan citra 

destinasi sebagai ungkapan atas semua aspek berupa pengetahuan, persepsi, 

imajinasi, dan pikiran emosional seseorang atau kelompok tentang lokasi 

tertentu. Sedangkan Hailin Qu et al., (Hailin, Kim, & Im, 2010)menyatakan 
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bahwa destination image memiliki tiga dimensi, diantaranya adalah 

Cognitive, Unique, dan Affective.  

a. Cognitive image adalah penilaian rasional atau kognitif yang 

menjelaskan keyakinan dan informasi yang dimiliki seseorang 

mengenai suatu destinasi. Citra kognitif terdiri atas kualitas 

pengalaman yang didapatkan, atraksi wisata yang ditawarkan 

oleh destinasi, lingkungan dan infrastruktur pada suatu destinasi, 

hiburan, dan aktifitas-aktifitas yang bisa dilakukan, serta tradisi 

budaya yang ada di destinasi.  

b. Unique image terdiri dari lingkungan alam, menarik atau 

tidaknya suatu destinasi dan atraksi lokal yang ada di suatu 

destinasi. Unique dapat diartikan sebagai suatu ciri khas dari 

sebuah destinasi. 

c. Affective image adalah penilaian emosional atau citra afektif 

yang menjelaskan perasaan orang mengenai suatu destinasi. 

Affective image terdiri dari perasaan menyenangkan, 

membangkitkan, dan menarik ketika berada di suatu destinasi.  

5. Media Sosial (Instagram) 

Menurut Van Dijk yang dikutip dalam (Nasrullah, 2016) 

menyatakan bahwa, media sosial adalah platform media yang memfokuskan 

pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas 

maupun berkolaborasi. Oleh karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai 

medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antarpengguna 

sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. social media mempunyai beberapa 

karakteristik khusus (Purnama, 2011) diantaranya: 

a. Jangkauan (reach): daya jangkauan social media mencakup 

skala kecil hingga khalayak global. 
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b. Aksesibilitas (accessibility): social media lebih mudah diakses 

oleh publik dengan biaya yang terjangkau baik dimanapun dan 

kapanpun. 

c. Penggunaan (usability): social media relatif mudah digunakan 

karena tidak memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus. 

d. Aktualitas (immediacy): social media dapat memancing respon 

khalayak lebih cepat. 

Banyak orang yang lebih menyukai model komunikasi berbentuk 

visual. Dan instagram memiliki fitur-fitur yang akan mendukung proses 

komunikasi dari komunikator menuju komunikan, maupun antarpengguna 

sehingga mampu tercipta peluang bisnis dengan jangkauan konsumen 

sangat luas mengingat instagram dapat diakses oleh siapapun, kapanpun dan 

dimanapun. Pabrik Gula De’ Tjolomadoe merupakan satu dari sekian 

banyak perusahaan yang menggunakan instagram sebagai media 

komunikasinya kepada khalayak (@detjolomadoe_official). Berbagai fitur 

instagram seperti instagram stories, tagging, hastag, dan me-repost 

unggahan orang lain yang berisi produk terkait mampu membuat akun bisnis 

perusahaan menjadi lebih mudah diakses secara cepat dan tertuju pada calon 

konsumen terutama yang produknya merupakan produk universal. Seperti 

tempat-tempat wisata menari instagramable yang setiap orang ingin 

kunjungi.  

6. Keputusan Berkunjung 

Peter dan Olson menyebutkan bahwa pengambilan keputusan 

konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih dan 

memilih salah satu diantaranya (Peter & Olson, 2013). Keputusan 

pembelian (purchase decision) adalah tahap lanjutan setelah adanya niat 

atau keinginan membeli (Morissan, 2014). Keputusan pembelian adalah 

tidak sama dengan pembelian yang sebenarnya (actual purhase). 
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Keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam 

perilaku konsumen yang meliputi faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor 

pribadi, serta faktor psikologi (Setiadi, 2003). Dari pelbagai penelitian 

sebelumnya, makna dari keputusan berkunjung hampir sama dengan 

keputusan pembelian. Untuk itu dibawah ini dijabarkan indikator dari 

keputusan pembelian menurut Kotler (Kotler, Manajemen Pemasaran, 

2009).  

a. Kemantapan pada sebuah produk, merupakan keputusan yang 

dilakukan konsumen, setelah mempertimbangkan berbagai 

informasi yang mendukung pengambilan keputusan. 

b. Kebiasaan dalam membeli produk, merupakan pengalaman orang 

terdekat (orang tua, saudara) dalam menggunakan suatu produk. 

c. Memberikan rekomendasi kepada orang lain, merupakan 

penyampaian informasi yang positif kepada orang lain, agar tertarik 

untuk melakukan pembelian. 

d. Melakukan pembelian ulang, merupakan pembelian yang 

berkesinambungan, setelah konsumen merasakan kenyamanan atas 

produk atau jasa yang diterima. 

 

7. Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Respon) 

Teori membimbing riset. Dari teori dapat dijabarkan hipotesis baru. 

Teori membantu periset menerangkan gejala, memperediksikan, dan 

mengontrol gejala tersebut (Kriyantono, 2010). Penelitian ini menggunakan 

Model Teori S-O-R yang ditemukan oleh Hovland pada tahun 1953. Titik 

penekanan dalam model komunikasi ini lebih kepada pesan yang 

disampaikan mampu menumbuhkan motivasi, menumbuhkan gairah kepada 

komunikan sehingga komunikan cepat menerima pesan yang diterima dan 

selanjutnya terjadi perubahan sikap perilaku. Onong Uchjana Efendy (2003) 

menjelaskan unsur penting dalam model komunikasi S-O-R itu ada tiga 
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yaitu : Pesan ( Stimulus, S), Komunikan (Organims, O) dan Efek (Response, 

R). 

Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response) merupakan proses 

komunikasi yang menimbulkan reaksi khusus, sehingga seseorang dapat 

mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi 

komunikan. Unsur-unsur pada model ini adalah pesan (Stimulus), 

komunikan (Organism), dan efek (Response) (Effendy, Ilmu Teori dan 

Filsafat Komunikasi, 2003). Pola S-O-R ini dapat berlangsung secara positif 

atau negatif; misalnya jika orang tersenyum akan dibalas tersenyum ini 

merupakan reaksi positif, namun jika tersenyum dibalas dengan palingan 

muka maka ini merupakan reaksi negatif.  

Gambar 1.1 

Model S-O-R 

 

 

 

 

Sumber: Hovland, Janis dan Kelley dalam (Mar'at, 1982) 

Dalam teori S-O-R menurut Hovland (Mar'at, 1982), tiga variabel 

yang mempengaruhi terjadinya perubahan sikap yaitu perhatian, pengertian, 

dan penerimaan. Adapun tahap-tahap respon adalah:  

a. Tahap Kognitif, yaitu meliputi ingatan terhadap pesan, 

kesadaran/ pengenalan terhadap pesan dan pengetahuan 

terhadap pesan tersebut.  

b. Tahap Afektif, meliputi kesediaan untuk mencari lebih banyak 

lagi informasi, evaluasi terhadap pesan, dan minta untuk 

mencoba. 

 

Stimulus 

Organism: 

 Perhatian 

 Pengertian 

 Penerimaan 

Respons 

(Pembentukan 

Sikap) 
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Metodologi 

Penelitian ini didasarkan pada paradigma positivistik bersifat kuantitatif 

yang pengumpulan datanya menggunakan survey. Menurut Kerlinger (1973) dalam 

Sugiyono (2004), penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi 

besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil 

dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan 

hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Sedangkan 

metode survey menurut Dermawan Wibisono (2005) merupakan teknik riset 

dimana informasi dikumpulkan menggunakan penyebaran kuesioner. Survey ini 

menggunakan kuesioner sebagai alat ukurnya.  

Populasi dari penelitian ini adalah followers akun Instagram 

@detjolomadoe_official. Responden penelitian berjumlah 390 orang yang 

pengambilan samplingnya menggunakan teknik quota sampling. Teknik ini 

menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah 

(kuota) yang diinginkan (Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 2012). Dalam 

menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.  

Hasil Analisis Data 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada followers akun Instagram 

museum De Tjolomadoe, Karanganyar, sebanyak 390 responden ikut serta dalam 

penelitian ini. Didominasi oleh perempuan sebanyak 228 orang (58,5%), dan 

sisanya laki-laki sebanyak 162 orang (41,5%).  

1. Pengujian Hipotesis 

a. Uji t Parsial 

Uji t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian, secara 

individual menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 

2012). Dengan kata lain, uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh secara individu antara variabel bebas/ 

independen terhadap variabel terkait/ dependen. 
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1) Uji t Terpaan Media 

Tabel 1.1 

Uji T Parsial Variabel Terpaan Media 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.228 .979  9.426 .000 

Terpaan Media .495 .040 .535 12.470 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Berkunjung  

 

  

Sumber: Data primer olahan peneliti. 

Berdasarkan tabel uji t diatas, diketahui bahwa variabel X1 

Terpaan Media memiliki nilai signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan pertama, bahwa apabila 

nilai signifikasi < 0,05 maka hipotesis diterima. Dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara terpaan media 

terhadap keputusan berkunjung followers akun Instagram 

@detjolomadoe_official.  

Terpaan media memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 

0,495 yang interpretasinya adalah apabila nilai variabel terpaan 

media mengalami peningkatan +1 poin maka pengaruhnya terhadap 

variabel keputusan berkunjung followers akun Instagram 

@detjolomadoe_official akan meningkat sebesar 0,495.  
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2) Uji t Electronic Word of Mouth 

Tabel 1.2 

Uji T Parsial Variabel Electronic Word of Mouth 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.119 1.285  4.764 .000 

Electronic Word 

of Mouth 
.464 .039 .517 11.901 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Berkunjung    

Sumber: Data primer olahan peneliti. 

Berdasarkan tabel uji t diatas, diketahui bahwa variabel X2 

Electronic Word of Mouth memiliki nilai signifikasi 0,000 lebih 

kecil dari 0,05. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan 

pertama, bahwa apabila nilai signifikasi < 0,05 maka hipotesis 

diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Electronic Word of Mouth terhadap keputusan 

berkunjung followers akun Instagram @detjolomadoe_official. 

Electronic Word of Mouth memiliki nilai koefisien regresi 

(B) sebesar 0,464 yang interpretasinya adalah apabila nilai variabel 

Electronic Word of Mouth mengalami peningkatan +1 poin maka 

pengaruhnya terhadap variabel keputusan berkunjung followers 

akun Instagram @detjolomadoe_official akan meningkat sebesar 

0,464. 
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3) Uji t Citra Destinasi 

Tabel 1.3 

Uji T Parsial Variabel Citra Destinasi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.528 1.067  4.246 .000 

Citra Destinasi .410 .026 .627 15.852 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan 

Berkunjung 

   

Sumber: Data primer olahan peneliti. 

Berdasarkan tabel uji t diatas, diketahui bahwa variabel X3 

citra destinasi memiliki nilai signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan pertama, bahwa apabila 

nilai signifikasi < 0,05 maka hipotesis diterima. Dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara citra destinasi 

terhadap keputusan berkunjung followers akun Instagram 

@detjolomadoe_official. 

 Citra Destinasi memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 

0,410 yang interpretasinya adalah apabila nilai variabel citra 

destinasi mengalami peningkatan +1 poin maka pengaruhnya 

terhadap variabel keputusan berkunjung followers akun Instagram 

@detjolomadoe_official akan meningkat sebesar 0,410.  
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b. Uji f Simultan 

Tabel 1.4 

Uji F Simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1683.654 3 561.218 117.585 .000a 

Residual 1842.335 386 4.773   

Total 3525.990 389    

a. Predictors: (Constant), CitraDestinasi, ElectronicWordofMouth, TerpaanMedia 

b. Dependent Variable: KeputusanBerkunjung   

Sumber: Data primer olahan peneliti. 

Berdasarkan tabel uji F diatas, diketahui bahwa F hitung 

yang diperoleh sebesar 117,585 dan nilai signifikasi-nya 0,000 lebih 

kecil dari 0,05. Sesuai dengan dasar pengambilan uji F, bahwa 

apabila nilai signifikasi < 0,05 maka seluruh variabel bebas, terpaan 

media, Electronic Word of Mouth (eWOM), dan citra destinasi 

secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dengan 

variabel terikat, keputusan berkunjung followers akun Instagram 

@detjolomadoe_official. 

c. Koefisien Determinasi Simultan 

Tabel 1.5 

Koefisien Determinasi Simultan 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .691a .477 .473 2.185 

a. Predictors: (Constant), CitraDestinasi, ElectronicWordofMouth, 

TerpaanMedia 

Sumber: Data primer olahan peneliti. 
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Berdasarkan tabel Koefisien Determinasi Simultan diatas, 

dapat kita lihat pada kolom Adjusted R Square menunjukkan nilai 

0,473. Interpretasinya adalah nilai determinasi secara simultan 

memiliki pengaruh sebesar 47,3%. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ketiga variabel independen, Variabel Terpaan Media, 

Electronic Word of Mouth dan Citra Destinasi memiliki nilai 

kontribusi pengaruh terhadap variabel dependen Keputusan 

Berkunjung sebesar 47,3%. Sebanyak 52,7% lainnya dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti di penelitian ini. 

2. Uji Regresi 

Setelah melakukan pengujian dengan SPSS 16, maka didapat hasil 

olahan regresi linier berganda sebagai berikut:  

Tabel 1.6 

Hasil Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.498 1.218  -.409 .683 

Terpaan Media .170 .046 .184 3.691 .000 

Electronic Word of 

Mouth 
.179 .043 .200 4.161 .000 

Citra Destinasi .288 .029 .440 10.019 .000 

a. Dependent Variable: KeputusanBerkunjung    

Sumber: Data primer olahan peneliti. 

Setelah melihat hasil regresi linear berganda diatas, mari kita 

gabungkan dengan rumus yang sudah tersedia, menjadi seperti berikut: 

Y = α + β1X1+ β2X2 + β3X3 + e 

Y = -0,498 + 0,170X1 + 0,179X2 + 0,288X3 
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Persamaan regresi linear berganda diatas dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

1. Nilai Konstanta (α) = -0,498 

Apabila nilai dari variabel terpaan media, Electronic Word 

of Mouth, dan citra destinasi adalah nol (0), maka nilai variabel 

keputusan berkunjungnya sebesar -0,498. Ini berarti, apabila 

seseorang tidak mendapatkan informasi suatu wisata melalui terpaan 

media, Electronic Word of Mouth, ataupun citra destinasinya, maka 

keputusan berkunjung pada suatu tempat wisata bernilai negatif.  

2. Nilai Koefisien Regresi Variabel Terpaan Media (β1) = 0,170 

Apabila variabel terpaan media mengalami peningkatan 

sebesar 1 poin, maka pengaruhnya terhadap keputusan berkunjung 

akan meningkat sebesar 0,170. Dapat disimpulkan apabila terpaan 

media mengalami peningkatan, akan berbanding lurus dengan 

peningkatan keputusan berkunjung. 

3. Nilai Koefisien Regresi Variabel Electronic Word of Mouth/ eWOM 

(β2) = 0,179 

Apabila variabel Electronic Word of Mouth mengalami 

peningkatan sebesar 1 poin, maka pengaruhnya terhadap keputusan 

berkunjung akan meningkat sebesar 0,179. Dapat disimpulkan 

apabila Electronic Word of Mouth mengalami peningkatan, akan 

berbanding lurus dengan peningkatan keputusan berkunjung. 

4. Nilai Koefisien Regresi Variabel Citra Destinasi (β3) = 0,288 

Apabila variabel citra destinasi mengalami peningkatan 

sebesar 1 poin, maka pengaruhnya terhadap keputusan berkunjung 

akan meningkat sebesar 0,288. Dapat disimpulkan apabila citra 

destinasi mengalami peningkatan, akan berbanding lurus dengan 

peningkatan keputusan berkunjung. 
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Kesimpulan 

1. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara terpaan media terhadap keputusan berkunjung followers akun 

Instagram @detjolomadoe_official. Dilihat dari Uji Signifikasi (Uji t) 

menghasilkan nilai signifikasi sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil daripada 

sig. 0,05 sehingga hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis awal (Ha) diterima. 

Dalam penelitian ini, bisa dikatakan ketika seseorang semakin sering teterpa 

media sosial Instagram dalam hal ini, akun Instagram De Tjolomadoe, maka 

dapat meningkatkan keputusan berkunjung kesana sebesar 28,4%.  

2. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Electronic Word of Mouth terhadap keputusan berkunjung 

followers akun Instagram @detjolomadoe_official. Dilihat dari Uji Signifikasi 

(Uji t) menghasilkan nilai signifikasi sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil 

daripada sig. 0,05 sehingga hipotesis awal (Ha) diterima. Dalam penelitian ini, 

bisa dikatakan ketika seseorang semakin sering mendapatkan rekomendasi 

melalui elektronik/ Instagram (Electronic Word of Mouth), maka dapat 

meningkatkan keputusan berkunjung kesana sebesar 26,6%.  

3. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara citra destinasi terhadap keputusan berkunjung followers akun 

Instagram @detjolomadoe_official.  Dilihat dari Uji Signifikasi (Uji t) 

menghasilkan nilai signifikasi sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil daripada 

sig. 0,05 sehingga hipotesis awal (Ha) diterima. Dalam penelitian ini, bisa 

dikatakan ketika seseorang mengetahui, melihat, merasakan, dan meyakini 

kesan positif maupun negatif terhadap museum De Tjolomadoe melalui media 

komunikasi apapun, maka dapat meningkatkan keputusan berkunjung kesana 

sebesar 39,1%. 

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan, tepaan media, Electronic Word 

of Mouth, dan citra destinasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

keputusan berkunjung followers. Ini dibuktikan oleh uji anova/ uji f  yang 

menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh sebesar 117,585 dan nilai 

signifikasi-nya (p value) 0,000 lebih kecil dari 0,05. 
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