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Abstrak
Sektor pariwisata di Indonesia beberapa tahun belakangan ini berkembang pesat, hal ini juga termasuk dengan DKI
Jakarta yang pada tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan jumlah wisatawan. Pada era globalisasi saat ini teknologi
berkembang pesat, yang menyebabkan kebanyakan masyarakat menggunakan internet untuk seluruh kegiatan
termasuk pembelian barang dan jasa, kesempatan ini digunakan pihak Putri Duyung Resort untuk pemasarannya.
Penelitian ini dilatar belakangi karena munculnya fenomena perkembangan pariwisata yang semakin meningkat di
Indonesia dan terjadinya fluktuatif pada okupansi Putri Duyung Resort. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh website, media sosial, Interactive Audio Video dan Display Ads terhadap minat
beli konsumen Putri Duyung Resort. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif
hubungan kausalitas. Pada teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Cocharan dengan jumlah sampel 400
responden yang dilakukan dengan mengisi kuesioner pada Google form. Teknik analisis yang digunakan pada
penelitian ini yaitu menggunakan regresi linier berganda dan analisis deskriptif menggunakan IBM SPSS. Hasil
Penelitian menunjukan bahwa keempat variabel yaitu website, media sosial, Interactive Audio Video dan Display Ads,
baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh terhadap minat beli Putri Duyung Resort. Dengan hasil pada
uji koefisien determinasi didapatkan sebesar 69.2% dan sisanya 30.8 dipengaruhi oleh variabel lain.
Kata kunci : Digital Marketing, Minat Beli Konsumen, Putri Duyung Resort
ABSTRACT
The tourism sector in Indonesia in recent years has grown rapidly, this also includes DKI Jakarta, which every year
has always experienced an increase in the number of tourists. In the current era of globalization where technology is
developing, which causes all people to use the internet for all activities include the purchase of goods and services,this
opportunity is used by Putri Duyung Resort to market. This research is motivated by the emergence of the phenomenon
of increasing tourism development in Indonesia and the fluctuation in the occupancy of Putri Duyung Resort. The
purpose of this research is to find out how much influence the website, social media, Interactive Audio Video and
Display Ads have on the buying interest of Putri Duyung Resort consumers. This study uses quantitative methods with
descriptive research type causality. The sampling technique uses the Cocharan formula with a sample of 400
respondents, which is done by filling out a questionnaire on the Google form. The analytical technique used in this
research is using multiple linear regression and descriptive analysis using IBM SPSS. The results showed that the
four variables, namely websites, social media, Interactive Audio Video and Display Ads, both partially and
simultaneously had an influence on buying interest in Putri Duyung Resort. With the results of the coefficient of
determination test obtained by 69.2% and the remaining 30.8 is influenced by other variables.
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1. Pendahuluan
Sektor pariwisata di Indonesia beberapa tahun belakangan ini tumbuh pesat, hal ini dikarenakan Indonesia
memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa yang bisa memikat turis untuk berkunjung ke Indonesia [11].
DKI Jakarta merupakan provinsi dengan potensi pariwisata yang cukup menarik bagi wisatawan domestik dan
mancanegara, hal tersebut dikarenakan banyaknya tempat yang dapat dikunjungi di Jakarta [12].
Kunjungan wisatawan yang berkunjung ke DKI Jakarta dimana rata-rata pada tiap tahunnya mengalami
kenaikan. Kecuali pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan sebesar 13,94% [3]. Banyaknya jumlah
kedatangan wisatawan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan mencari peluang dari industri yang
berhubungan langsung dengan wisatawan, salah satu caranya yaitu dengan membangun hotel [13]. Erat kaitanya
industri perhotelan dengan kepariwisataan, dimana hotel termasuk sarana pokok kepariwisataan yang hidup dan
kehidupannya tergantung pada jumlah wisatawan yang datang [7].
Tingginya wisatawan yang berkunjung membuat adanya hotel dengan berbagai jenis klasifikasi [4].
Berdasarkan data yang didapat dari laporan tahunan PT. Pembangunan Jaya Ancol TBK, bahwa Putri Duyung
Resort merupakan hotel bintang 3 di Jakarta milik PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, yang mana PT
Pembanguna Ancol TBK memiliki beberapa bidang usaha. Diantaranya tujuh bidang pada segmen pariwisata,
enam bidang pada segmen properti, empat bidang pada segmen resort dan sembilan bidang pada segmen kuliner,
semua segmen bidang usaha tersebut berada dalam satu lingkungan yaitu berada di kawasan terpadu taman impian
jaya ancol. Dari banyaknya segmen bidang usaha yang dimiliki, Putri Duyung Resort merupakan perusahaan yang
termasuk pada segmen resort [14].
Penggunaan internet di Indonesia selalu mengingkat tiap tahun nya, dimana dari tahun 2017 ke tahun
2018 terdapat peningkatan sebanyak 27,9 juta penguna internet. Pada tahun 2018 terdapat 177,17 juta pengguna
internet dari total penduduk Indonesia sebanyak 224,14 juta orang, yang mana lebih dari 50% penduduk indonesia
menggunakan internet [8]. Pengguna internet di Indonesia didominasi oleh generasi milenial, yang mana pada
urutan pertama berumur 15-19 tahun dengan persentase mencapai 91%, lalu pada urutan kedua ada pada umur
20-24 tahun dengan persentase 88,5%, lalu urutan ketiga berumur 25-29 tahun dengan persentase 82,7%, pada
urutan keempat ada pada umur 30-34 tahun dengan persentase 76,5%, dan pada urutan kelima berumur 35-39
tahun dengan persentase 68,5% [8]. Sehingga pada penelitian ini akan lebih berfokus pada generasi milenial ini.
Pertumbuhan pada industri perhotelan menyebabkan tingginya tingkat persaingan antar perusahaan pada
industri perhotelan, membuat pihak hotel harus memiliki strategi bersaing [5]. Saat ini internet sudah seperti
kebutuhan primer setiap orang, karena manfaatnya yang bisa mempermudah dan mengefisienkan apapun jenis
aktivitasnya, baik dari segi komunikasi, hiburan hingga bisnis [2]. Dari adanya internet tersebut maka Putri
Duyung Resort menggunakan salah satu strategi bersaingnya yaitu dengan strategi komunikasi pemasaran dengan
menerapkan sistem digital marketing, yaitu dengen menggunakan beberapa media sebagai alat untuk melakukan
pemasaran digital yaitu sebagai berikut instagram sejak 3 Juli 2014, youtube sejak 8 Desember 2017, facebook
sejak 8 Maret 2019, website resmi sejak 2020 [15].
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Berdasarkan data yang di dapat dari laporan tahunan PT Pembangunan Jaya Ancol dapat dilihat bahwa terjadi
fluktuatif pada tingkat okupansi pada Putri Duyung Resort. Okupansi Putri Duyung pada tahun 2014 terjadi
penurunan pembokingan sebanyak 17% dan 2015 sebanyak 10%, lalu terjadi kenaikan pada tahun 2016 sebesar
5%, 2017 sebesar 7% dan 2018 sebesar 10%, lalu terjadi penurunan Kembali pada tahun 2019 sebanyak 7% [14].
Fenomena tentang adanya perkembangan pariwisata yang semakin meningkat di Indonesia, terjadinya
fluktuatif pada okupansi Putri Duyung Resort dan tingginya pengguna internet di Indonesia pada generasi milenial
tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. dengan judul “Pengaruh Digital Marketing
Terhadap Minat Beli Konsumen Putri Duyung Resort (Survei Pada Generasi Milenial)”.
Berdasrkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai
berikut:
1. Bagaimana persepsi konsumen terhadap digital marketing Putri Duyung Resort?
2. Bagaimana minat beli konsumen pada Putri Duyung Resort?
3. Bagaimana pengaruh digital marketing terhadap minat beli konsumen Putri Duyung Resort?
4. Apakah alat dalam digital marketing yang paling berpengaruh terhadap minat beli konsumen Putri Duyung
Resort?
2.

Dasar Teori
2.1 Pemasran
Pemasaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari proses menciptakan,
mengkomunikasikan, distribusi sampai dengan transaksi barang atau jasa untuk menghasilkan suatu nilai bagi
perusahaan dan pemenuhan kebutuhan atau keinginan bagi individu atau kelompok [10].
2.2 Bauran Pemasaran
Marketing mix yaitu sekumpulan alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan respon
yang diinginkan berupa permintaan produk dari sasaran pasar [9].
2.3 Komunikasi Pemasaran
Komunikasi pemasaran adalah fasilitas yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk dan
mengingatkan mengenai produk dan merek yang dijual kepada konsumen yang dilakukan secara langsung dan
tidak langsung [6].
2.4 Digital Marketing
Digital marketing merupakan hal yang sama dengan pemasaran secara tradisional yang pada akhirnya sama
sama memiliki tujuan untuk menjaga dan menaikan minat pelanggan untuk membeli produk. Pemasaran digital
dapat mempermudah permintaan konsumen dengan cara menggunakan web interaktif [16].
2.5 Minat Beli
Minat beli adalah bagian dari perilaku konsumen yang berkeinginan untuk memilih atau membeli suatu
produk yang didasari oleh pengalaman, penggunaan dan keinginan atas suatu produk [10].
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2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode kuantitatif
hubungan kuasalitas. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme yang
digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, penggunaan data menggunakan instrumen penelitian,
analisis bersifat statistik dengan tujuan untuk memenuhi hipotesis yang telah diterapkan [17]. Analisis deskriptif
adalah teknik analisis data yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau melihat seluruh situasi sosial yang
akan diteliti secara luas dan mendalam [17]. Hubungan kausalitas adalah hubungan yang bersifat sebab akibat
pada dua variabel yaitu variabel independen yang mempengaruhi dan variabel dependen yang dipengaruhi [17].
3.2 Tahapan Penelitian
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Gambar 3.1 Tahapan Penelitian
Sumber: Sugiyono (2016:30)
3.3 Sampel
Pada penelitian ini populasi yang dijadikan sampel adalah yang mengetahui Putri Duyung Resort sekaligus
mengetahui saluran pemasaran milik Putri Duyung Resort karena tidak diketahui jumlahnya, sehingga dibutuhkan
rumus Cochran dalam penentuan sampel, yaitu sebagi berikut:
𝑛 =

𝑧 2 𝑝𝑞
𝑒2

Dengan menggunakan rumus Cocharan maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 385 dan dibulatkan menjadi
400. Jadi sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 400 responden yang mengetahui Putri Duyung
Resort.
3.4 Sumber Data
Pada penelitian ini data primer didapat dari kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat di Indonesia denga
melalui google form. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berasal dari buku, jurnal, website, media sosial,
hasil penelitian terdahulu, data internal perusahaan, dan sumber informasi lain yang dianggap bermanfaat bagi
peneliti.
3.5 Analisis Data
Pada penelitian ini meggunakan analisis regresi linier berganda, dengan menelititi dimensi website, media
sosial, interactive audio video dan display ads terhadap variabel dependen minat beli konsumen. Anlisis regresi
linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi secara simultan atau bersama-sama.
Penelitiaan ini juga menggunakan uji T, Uji F dan Koefisien dalam penelitian dengan memiliki tujuannya masingmasing. Uji T digunakan untuk megetahui variabel independent pada penelitian ini berpengaruh secara parsial
terhadap variabel dependen, yakni dimensi website, media sosial, interactive audio video dan display ads terhadap
minat beli konsumen. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh yang dimiliki variabel independent pada
penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, yakni dimensi website, media sosial,
interactive audio video dan display ads terhadap minat beli konsumen. Koefisien determinasi ddigunakan untuk
mengetahui seberapa besar perubahan variabel dependen minat beli konsumen yang disebabkan oleh variabel
independent dengan dimensi website, media sosial, interactive audio video dan display ads.
4.

Hasil Penelitian
4.1 Analisis Deskriptif
Hasil analisis deskroptif untuk dimensi website pada penelitian ini dengan nilai persentase 84.51% terletak
di antara interpretasi nilai 84% -100% dengan kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukan bahwa responden
pada penelitian ini menganggap website yang dimiliki Putri Duyung Resort berkategori sangat baik.
Hasil analisis deskroptif untuk dimensi media sosial pada penelitian ini dengan nilai persentase 86.84%
terletak di antara interpretasi nilai 84% -100% dengan kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukan bahwa
responden pada penelitian ini menganggap media sosial yang dimiliki Putri Duyung Resort berkategori sangat
baik.
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Hasil analisis deskroptif untuk dimensi interactive audio video pada penelitian ini dengan nilai persentase
85.22% terletak di antara interpretasi nilai 84% -100% dengan kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukan
bahwa responden pada penelitian ini menganggap interactive audio video yang dimiliki Putri Duyung Resort
berkategori sangat baik.
Hasil analisis deskroptif untuk dimensi display ads pada penelitian ini dengan nilai persentase 84.1% terletak
di antara interpretasi nilai 84% -100% dengan kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukan bahwa responden
pada penelitian ini menganggap dimensi display ads yang dimiliki Putri Duyung Resort berkategori sangat baik.
Hasil analisis deskroptif untuk variabel minat beli konsumen pada penelitian ini dengan nilai persentase 83.72%
terletak di antara interpretasi nilai 68% - 84% dengan kategori baik. Hal tersebut menunjukan bahwa responden
pada penelitian ini menganggap minat beli konsumen pada Putri Duyung Resort berkategori baik.
4.2 Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 4.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
𝐂𝐨𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐚
Model

1

a.

(Constant)
Website
Sosial
Media
IAV
Display
Ads
Dependent Variable: Minat Beli

Unstandardized
Coefficients
B
Std Eror
3.249
1.036
.198
.054
.116
.050

Standardized
Coefficiemts
Beta

.385
.395

.066
.071

t

Sig

.193
.111

3.135
3.694
2.318

.002
.000
.021

.296
.307

5.824
5.525

.000
.000

Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)
Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui persamaan regresi liner berganda yang terdapat pada penelitian sebagai
berikut:
Y = 𝑎 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + 𝑏3 𝑋3 + 𝑏4 𝑋4
Y = 3.249 + 0.198𝑋1 + 0.116𝑋2 + 0.385𝑋3 + 0.395𝑋4
4.3 Uji – F
Tabel 4.2 Hasil Uji F
𝐀𝐍𝐎𝐕𝐀a
Model

a.

Sum
of
Squares
1
Regression
9952.645
Residual
4435.849
Total
14388.494
Dependent Variable: Minat Beli

df

b.

Predictors: (Constant), Display Ads, Sosial Media, IAV, Website

4
395
399

Mean
Square
2488.161
11.230

F
221.564

Sig.
. 000𝑏

Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)
Berdasarakan Tabel 4.2 diperoleh nilai F hitung pada penelitian ini sebesar 221.564 dengan nilai signifikansi
0.000. Dibutuhkan nilai F tabel, untuk menentukan F tabel, maka diperlukan df1 dan df2 dengan masing-masing
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memiliki nilai 4 dan 395 dengan probabilitas 0.05 dan diperoleh nilai F tabel sebesar 2.3945, sehingga dapat
disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dikarenakan F hitung bernilai 221.564 lebih besar dari F tabel
2.3945. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara dimensi website, media
sosial, interactive audio video dan display ads terhadap minat beli konsumen.
4.4 Uji – T
Tabel 4.3 Hasil Uji T
𝐂𝐨𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐚
Model

1

b.

(Constant)
Website
Sosial Media
IAV
Display Ads
Dependent Variable: Minat Beli

Unstandardized
Coefficients
B
Std Eror
3.249
1.036
.198
.054
.116
.050
.385
.066
.395
.071

Standardized
Coefficiemts
Beta
.193
.111
.296
.307

t

Sig

3.135
3.694
2.318
5.824
5.525

.002
.000
.021
.000
.000

Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)
Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a.

Pengujian Hipotesis Dimensi Website Terhadap Minat Beli Konsumen dimensi website memiliki nilai T
hitung sebesar 3.694 > T tabel 1.965, atau dilihat dari nilai signifikansi 0.000 < 0.05. dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, dengan makna bahwa website memiliki pengaruh signifikan
terhadap minat beli.

b.

Pengujian Hipotesis Dimensi Media Sosial Terhadap Minat Beli Konsumen dimensi media sosial memiliki
nilai T hitung sebesar 2.318 > T tabel 1.965, atau dilihat dari nilai signifikansi 0.021 < 0.05. dari hasil tersebut
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima, dengan makna bahwa media sosial memiliki pengaruh
signifikan terhadap minat beli.

c.

Pengujian Hipotesis Dimensi Interactive Audio Video Terhadap Minat Beli Konsumen dimensi interactive
audio video memiliki nilai T hitung sebesar 5.824 > T tabel 1.965, atau dilihat dari nilai signifikansi 0.000 <
0.05. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima, dengan makna bahwa
interactive audio video memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli.

d.

Pengujian Hipotesis Dimensi Display Ads Terhadap Minat Beli Konsumen dimensi display ads memiliki
nilai T hitung sebesar 5.525 > T tabel 1.965, atau dilihat dari nilai signifikansi 0.000 < 0.05. dari hasil tersebut
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H4 diterima, dengan makna bahwa display ads memiliki pengaruh
signifikan terhadap minat beli.

4.5 Koefisien Determinasi
Tabel 4.4 Hasil Koefisien Determinasi
Model

1
a.

R
. 832𝑎

R Square

.692

Adjusted
R
Square
.689

Predictors: (Constant), Display Ads, Sosial Media, IAV, Website

Std. Error of
the
Estimate
3.351119

Durbinwatson
1.906
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Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)
Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh nilai 69.2% sebagai nilai koefisien determinasi. Hal ini menunjukan bahwa
variabel digital marketing dengan dimensi website, sosial media, interactive audio video, display ads berpengaruh
secara simultan terhadap variabel minat beli sebesar 69.2% dengan sisanya 30.8% dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak diketahui.
5. Kesimpulan dan saran
5.1 Kesimpulan
1.

Berdasarkan penelitian mengenai persepsi konsumen terhadap Digital marketing Putri Duyung Resort
dinilai sangat baik, karena pada hasil analisis deskriptif empat dimensi mengenai digital marketing tersebut
rata-rata mendapatkan skor sangat baik.

2.

Minat beli konsumen pada Putri Duyung Resort dinilai baik, hal ini dikarenakan pada analisis deskriptif
mengenai minat beli konsumen memiliki nilai 83.72% dan memasuki kategori baik pada garis kontinum.

3.

Pengaruh Digital marketing terhadap minat beli konsumen dapat disimpulkan bahawa terdapat pengaruh
yang signifikan positif karena hasil pada uji F, nilai F hitung > F tabel dan tingkat signifikansi < 0.05 yang
menyebabkan H0 ditolak dan H1 diterima. Dan pada analisis koefisien determinasi berpengaruh secara
simultan sebesar 69.2%

4.

Alat promosi yang paling berpengaruh yaitu display ads, karena pada hasil analisis regesi linear berganda
display ads menghasilkan nilai paling besar diantara alat promosi yang lain yaitu memiliki nilai sebesar
0.395.

5.2 Saran
5.2.1 Saran Praktis
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini, maka saran bagi perusahaan Putri Duyung
Resort yaitu lebih berfokus pada display asd sebagai alat pemasarannya, karena display ads memiliki pengaruh
paling besar terhadap minat beli konsumen Putri Duyung Resort. Jika display ads lebih ditingkatkan untuk
dijadikan media promosi maka akan lebih banyak membuat konsumen untuk berminat dan melakukan
pembelian karena display ads atau periklanan online akan lebih mencakup banyak target konsumen.
Cara yang bisa dilakukan pada display ads Putri Duyung Resort yaitu lebih meningkatkan informasi
yang ditampilkan dalam melakukan display ads agar konsumen lebih tertarik pada informasi yang berikan, hal
ini sesuai dengan hasil penelitian (Aqsa, 2017) menyebutkan bahwa iklan yang didesain secara baik dan
menarik serta informasi yang mencakup kualitas produk, harga serta pesan informasi lainya akan
mempengaruhi sikap konsumen terkait iklan, dan sikap tersebut akan mempengaruhi minat beli.
5.2.2 Saran Teoritis
Penelitian ini mengenai digital marketing, yang di dalam nya meneliti tentang website, media sosial,
interactive audio video, display ads. Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan memasukan dimensi
lain yang akan diteliti seperti affiliate marketing hal ini dikarenakan pada saat ini banyak perusahaan yang
sudah menggunakan affiliate marketing untuk pemasarannya karena proses yang mudah dan biaya pemasaran
yang lebih murah.
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