
i 
 

ANALISIS IMPLEMENTASI COOL JAPAN STRATEGY DALAM 

MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN ASING DI 

JEPANG, TAHUN 2012-2017 

SKRIPSI 

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  

Sarjana Hubungan Internasional 

Pada Program Strata 1 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia 

 

Oleh: 

RIZKA NURINA AMALINA 

14323007 

 

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL 

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2018 



ii 
 

 

 



iii 
 

 

 



iv 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin  

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan 

serta kekuatan untuk menyelesaikan studi ini hingga akhir. Atas karunia serta 

kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Saya 

persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan 

cintai yang selalu memberikan motivasi dalam hidup saya.  

 

Papa dan Mama Tercinta 

“Terima kasih atas segala doa yang selalu menyertai Rizka, teladan dan dukungan 

berupa cinta dan kasih sayang maupun materi yang tidak terhingga yang tidak 

pernah putus untu diberikan kepada Rizka selalu yang Semua itu tiada mungkin 

Rizka balas hanya dengan rangkaian kalimat cinta dan persembahan ini. Terima 

kasih telah selalu mengerti bagaimana Rizka, terima kasih telah membimbing 

Rizka sampai di tahap ini, terima kasih untuk segalanya. Sebagai tanda bakti, 

hormat dan terima kasih, kupersembahkan karya sederhana ini untuk Papa dan 

Mama. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat Papa dan Mama 

bangga dan bahagia. Terima kasih Papa dan Mama.” 

 

Ketiga Kakak Tersayang 

Untuk kakak-kakak ku, terima kasih atas doa serta dukungan yang telah kalian 

berikan selama ini. 
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HALAMAN MOTTO 

 

 ... يَ ن ُصر ُكم ا اّللََّا تَ ن ُصُروا ِإن ا آَمُنوا الَِّذينَا أَي َُّها يَا

”… Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong pada (agama) Allah, 

maka Allah akan menolong kalian” (QS. Muhammad : 7) 

  

“Do what you can with all you have, wherever you are.” 

 -Theodore Roosevelt- 

 

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.”  

- Zig Ziglar- 

 

“If you can’t fly, then run. If you can’t run, then walk. If you can’t walk, then 

crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward.” 

-Martin Luther King Jr.- 

 

神は一つの理由ですべてが起こるようにします。すべてが学習プロセスで

あり、あなたはあらゆるレベルを通過しなければなりません 

“Kami wa hitotsu no riyū de subete ga okoru yō ni shimasu. Subete ga gakushū 

purosesudeari, anata wa arayuru reberu o tsūka shinakereba narimasen” 

“Tuhan membiarkan semuanya terjadi dengan satu alasan. Semua itu adalah 

sebuah proses belajar dan kamu harus melewati setiap tingkatannya” 



vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, pertolongan, kelancaran serta 

kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini yang dapat selesai tepat pada 

waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. Penulis menyadari bahwa proses dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas 

dari motivasi, dukungan, nasehat, bimbingan serta saran dari beberapa pihak. Oleh 

karena itu, di sini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Dr. rer.nat. Arief Fahmie, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan 

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 

2. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S selaku Ketua Program Studi 

Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia serta selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan nasehat dan bimbingan yang telah diberikan 

kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang 

oleh Allah SWT.  

3. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi. Terima kasih atas arahan, diskusi, kesabaran dalam 

membimbing, serta selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Mohon maaf apabila selama proses mengerjakan skripsi 

penulis banyak melakukan kesalahan baik yang di sengaja maupun tidak 
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di sengaja. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT 

dan semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Bapak dengan 

kebaikan yang lebih mulia. 

4. Dosen-dosen HI UII Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., Ibu 

Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., 

M.A., dan Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A. Terima kasih atas segala 

ilmu, arahan dan kesabarannya selama masa perkuliahan. Semoga apa 

yang telah Bapak/Ibu berikan dapat menjadi amal jariyah dan 

mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

5. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah memberikan kemudahan dalam 

segala urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih juga yang telah 

mendengarkan keluh kesah penulis selama masa kuliah. 

6. Kedua Orang Tuaku tercinta yang selama ini telah memberikan 

motivasi, dorongan, nasehat dan doa untukku, untuk terus berjuang 

dalam setiap proses yang dijalani dan juga telah memberikan pengertian 

yang tidak pernah menuntut untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih juga atas perjuangan dan pengorbanan untuk memberikan 

pendidikan yang terbaik untukku hingga saat ini. Terima kasih untuk 

setiap kepedulian yang kalian berikan semoga kalian selalu diberikan 

kesehatan serta perlindungan dari Allah SWT.  

7.  Kakak-kakak ku, Mba Dian yang selalu sabar mendengarkan curhatan 

ku dan juga selalu memberikan semangat, nasehat kepada ini. Mas 

Reyhan dan Mas Rhesa yang telah berkeluarga tapi tidak pernah lupa 

untuk memberikan dukungan padaku. 
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8. Teman-teman angkatan 2014 di Candi, Luthfianisa, Janet, Dewi yang 

telah lulus terlebih dahulu tapi tidak benar-benar pergi karena semangat 

dan dukungan kalian yang selalu ada untukku walaupun jarak 

memisahkan. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu 

mau meluangkan waktu untuk hal-hal kecil hingga besar yang selalu kita 

lakukan bersama selama ini. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain 

kesempatan. Jangan sampai komunikasi dan silaturahim kita terputus, 

sukses dan sehat selalu untuk kalian. 

9. Obel dan Mba Luluk Hanifa serta Adik-adik tak sedarah, Elis, Novi, Ita 

Feby, dan Qonita yang telah mengisi hari-hariku selama di Jogja. Untuk 

mba Luluk Hanifa yang sudah menjadi kakak pengganti saat di 

perantauan ini, terima kasih untuk waktu, kebaikanmu yang telah 

mendengarkan keluh kesah maupun kebahagiaan dan juga semangatnya 

yang masih menyertai meskipun selama dua tahun terakhir jarak 

memisahkan kita. Terima kasih Elis dan Novi yang selalu memberikan 

semangat, kekuatan dan ketegaran melalui serangkaian nasehat, kata-

kata semangat yang sangat berharga. Ita dan Feby yang telah menjadi 

teman kost dari awal masa perkuliahan hingga akhir kehidupan 

perkuliahan ini. Qonita teman setanah air Bogor yang dipertemukan 

kembali di tanah perantauan, terima kasih telah menjadi pemadam 

kelaparan saat aku membutuhkan. Terima kasih atas dukungan dan 

semangat dari kalian semua. Sukses dan sehat selalu untuk kalian 

semua, semoga kita dipertemukan kembali di lain kesempatan. 
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10. Qodri dan Siti yang telah menjadi partner skripsi maupun magangku. 

Terima kasih untuk diskusi, saran serta solusi dalam membantu 

mengerjakan hingga meyelesaikan skripsi ini. 

11. Haula dan Siska temanku yang dipertemukan saat KKN. Terima kasih 

Haula yang telah menjadi salah satu teman begadang dan skripsianku. 

Terima kasih Siska dan Haula telah menjadi teman yang sabar dan 

pengertian selama satu tahun terakhir ini, terima kasih untuk waktu dan 

kenangannya. Meskipun hanya setahun lamanya kita bersama, tapi 

kebersamaan kita akan selalu terkenang. Sehat dan sukses selalu untuk 

kalian, tetap jaga komunikasi diantara kita, semoga kita dipertemukan 

kembali. 

12. Teman-teman HI angkatan 2014 yang telah berjuang bersama selama 4 

tahun ini. Terima kasih yang telah menjadi tim dan pertner terbaik, baik 

dalam tugas perkulihan maupun non perkuliahan.  

13. Seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis. 

Terima kasih atas doa, motivasi serta dukungannya. 

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada beberapa pihak yang telah disebutkan, di mana telah memberikan banyak 

kontribusi dalam pengerjaan dan penyelsaian skripsi ini dengan sebaik mungkin. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi 

pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

      Yogyakarta, 20 Desember 2018 

 


