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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Kawasan Kampung Edukasi Watulumbung adalah tempat dengan 

bangunan berukir Jepara yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan 

dengan unsur edukasi atau pembelajaran tentang segala macam ilmu 

pengetahuan atau meliputi hal-hal yang bersifat kreatif. Sehingga 

pihak pengeola kampung edukasi mengajak kerjasama dengan 

pengelola kedai wedangan untuk mendirikan tempat istirahat sejenak 

atau tempat nong berbasis edukasi yaitu Kedai Wedangan 

Watulumbung. Konsep Kedai Wedangan Watulumbung sendiri meski 

berbeda jalur bisnis namun masih mengadaptasi konsep dari Kampung 

Edukasi Watulumbung yang memiliki unsur edukatif didalamnya. 

Penyatuan konsep dari pengelola kmpung edukasi dengan pengelola 

kedai wedangan adalah tetap mempertahankan nuansa desa dan 

alamnya dan dikembangkan secara modern dengan melakukan inovasi-

inovasi dari segi pergerakan strategi promosi, segmentasi, menu 

makanan dan minuman, juga dari segi acara. Karena Kedai Wedangan 

Watulumbung adalah bagian dari Kampung Edukasi Watulumbung. 

2. Pemsaran yang dilakukan untuk Kedai Wedangan Watulumbung yaitu 

menggunakan media sosial Instagram untuk mempromosikan 

keseluruhan tentang kedai seperti fasilitas, menu makanan dan 

minuman yang dihidangkan serta beberapa konsep seperti barter atau 
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pertukaran buku untuk mendapatkan menu kopi favorit yang 

disediakan serta penunjung yang dapat menikmati pemandangan kota 

dan pantai dari ketinggian karena lokasi Kedai Wedangan 

Watulmbung berada di bukit Prangtritis. Analisis promosi 

menggunakan media sosial Instagram tersebut dilakukan untuk 

meningkatkan minat kunjung wisatawan di Kedai Wedangan 

Watulumbung 

3. Kendala atau fakor penghambat untuk masuk lokasi Kedai Wedangan 

Watulumbung diantaranya akses jalan dan jarak yang jauh dari kota, 

masih banyak pengunjung yang belum paham arah menuju kedai 

wedangan padahal sudah diarahkan dengan denah lokasi yang tersedia 

dan juga kualias SDM yang masih minim dan terbatas. 

 

B. Saran  

1. Diharapkan bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat setempat 

memberikan perhatian yang serius dalam pengembangan lokasi Kedai 

Wedangan Watulumbung dalam pengelolaan yang dilakukan harus 

dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai 

2. Kedai Wedangan Watulumbung diharapkan dapat mempertahankan 

jumlah penjualan dan minat konsumen terhadap menu favorit yang 

ditawarkan yang sudah berhasil dicapai dengan terus konsisten 

memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik. 
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3. Meningkatkan kualitas SDM dengan mendorong pemerintah setempat 

untuk menjadikan lokasi Kedai Wedangan Watulumbung sebagai 

tempat yang diakui serta penambahan listrik tenaga surya. 
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Kuesioner pengumpulan data “Analisis Penggunaan Instagram Dalam 

Meningkatkan Minat Kunjungan Wisatawan” (Studi Kasus Kedai Wedangan 

Watu Lumbung) 

Identitas Responden 

Berikan  tanda (√ ) pada salah satu jawaban yang anda pilih  

1. Nama   : 

2. Asal / Domisili   : 

3. Jenis kelamin   :        Laki-laki 

          Perempuan 

4. Usia   :         < 20 tahun 

                                                          20 – 35 tahun 

             36 – 50 tahun 

 

5. Pendidikan terakhir :         SMA/Sederajad 

          Diploma 

          Sarjana 

          Panca Sarjana 

          Lainnya.................. 

 

6. Jenis Pekerjaan  :          Pelajar/Mahasiswa 

           Pegawai Negeri 

           Pegawai Swasta 

           Wiraswasta 

           Lainnya................. 

 



 

 

7. Penghasilan :  < Rp 1 juta 

Rp 1 juta – 2 juta 

Rp 2 juta – 3 juta 

>Rp 3juta 

 

 

Berikan  tanda ( √ ) pada salah satu jawaban yang anda pilih  

1. Apa yang membuat Anda tertarik untuk mengunjungi Kedai Wedangan 

Watulumbung ? 

Jawab :  

 

2. Bagaimana pendapat Anda mengenai lokasi Kedai Wedangan Watulumbung? 

Jawab : 

 

3. Darimana Anda mengetahui keberadaan Kedai Wedangan Watulumbung ? 

Brosur     Website/Sosmed    Teman      Lainnya................ 

4. Apakah Anda menggunakan media sosial Instagram ? 

Ya       Tidak 

5. Menurut Anda keunikan apa yang terdapat di lokasi Kedai Wedangan Watu 

Lumbung ? 

Jawab :  

 

6. Menu hidangan makanan/minuman apa yang menjadi favorit Anda di Kedai 

Wedangan Watu Lumbung ? 

Jawab : 

 

 



 

 

7. Bagaimana pendapat Anda mengenai harga yang ditawarkan? 

   Mahal  Terjangkau 

8. Sesuaikah harga yang ditawarkan dengan apa yang Anda dapatkan ? 

Ya      Tidak  

9. Bagaimana pendapat Anda mengenai fasilitas yang tersedia ? 

Lengap   Cukup Lengkap Lainnya............. 

10. Menurut Anda adakah produk atau design produk yang berkaitan dengan 

kedai wedangan dan edukasi ? 

   Ya     Tidak  

11. Apakah Anda akan mempromosikan lokasi Kedai Wedangan Watu Lumbung 

kepada orang lain ? 

        Ya     Tidak  

Alasannya.............. 

12. Apakah anda puas dengan pelayanan yang diberikan ? 

        Ya      Tidak  

13. Sesuaikah kondisi Kedai Wedangan Watu Lumbung yang ada dengan apa 

yang Anda harapkan sebelum berkunjung ? 

  Ya      Tidak   

14. Sudah berapa kali Anda mengunjungi Kedai Wedangan Watu Lumbung ? 

   1 kali  2 kali    >2 kali 

15. Apakah Anda tertarik untuk berkunjung kembali ke Kedai Wedangan Watu 

Lumbung ? 

       Ya     Tidak  

Alasannya............ 

 

 

Terimakasih.... 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA  

 

Narasumber  : Millyartho S.N 

Jabatan  : Pengelola Kedai Wedangan Watulumbung 

Waktu dan tanggal  : Sabtu, 18 Februari 2017 

 

1. Bagaimana asal mula pembuatan atau pendirian Kedai Wedangan Watulumbung ? 

Jawab : Awal mula membentuk kerjasama dengan pengelola kampung edukasi 

Watulumbung yang bernama Pak Boy karena Kedai Wedangan ini berbasis 

edukasi, lalu memanfaatkan lahan kosoong untuk usaha dari awal. 

 

2. Apa alasan pembentukan Kedai Wedangan Watulumbung ? 

Jawab :Alasannya tertarik. Kemudian menabung untuk membuat tempat edukasi yang 

masih jarang, makanya tertarik untuk membuatnya dan bagaimana 

caranya orang untuk tertarik berkunjung kesini dan berbagi ilmu dengan 

konsep program edukasi berupa buku. 

 

3. Kapan waktu / pembentukan Kedai Wedangan Watulumbung ? 

Jawab :Waktu pembentukan Kedai Wedangan Watulumbung pada  tanggal 26 Januari 

2015 bermula dengan penelitian lokasi, mapping area, segmentasi pasar 

kemudian ijin pemerintah setempat dan RT RW. Kemudian berdirilah Kedai 

Wedangan Watulumbung, wisata kuliner berbasis eduksi dengan berbagi 

ilmu untuk sesi diskusi  



 

4. Apakah ada kerjasama dengan media dalam pemasaran Kedai Wedangan 

Watulumbung ? 

Jawab : Ada. Berawal dengan adanya Instagram yang dirasakan adalah media 

promosi yang tepat, kemudian kerjasama dengan media lain seperti travel 

agency, media televisi yang sudah pernah meliput Kedai Wedangan 

Watulumbung diantara.ya TV One, ANTV, Trans TV , TV7 dan NETT TV 

 

5. Bagaimana cara perusahaan / kantor menilai loyalitas pelanggan ? 

Jawab : Lebih berkomunikasi secara verbal dengan pelanggan yang berkunjung 

tentang pesan dan kesan untuk mengatasi pengunjung yang ingin lebih 

ingin tahu tentang kedai. 

 

6. Identifikasi kekuatan dan kelemahan Kedai Wedangan Watulumbung ? 

Jawab :Dari segi kekuatan adalah kuliner berbasis edukasi jarang, konsep pembuatan 

dan properti atau tempat dan kenyamanan dengan pengunjung. Kemudian 

kelemahannya adalah pesaing mulai muncul dengan konsep yang sama dan 

kesadaran pengunjung untuk memilih tempat wisata yang edukasi. 

 

7. Apakah ada faktor penghambat untuk masuk ke lokasi Kedai Wedangan 

Watulumbung? 

Jawab : Akses jalan, jarak yang jauh dari kota dan masih banyak yang belum paham 

arah menuju ke lokasi padahal sudah diarahkan dan dibuat plang. 

 

 



8. Bagaimana upaya pemerintah dalam memasarkan Kedai Wedangan Watulumbung ? 

Jawab : Sementara masih belum,  masih sebatas melihat lokasi dan proses 

perkembangan lokasi karena pemerintah belum menempati tempat ini 

sebagai tempat wisata dan edukasi. 

 

9. Apakah ada kendala selama berdirinya Kedai Wedangan Watulumbung ? 

Jawab : Kendala yang utama yaitu cuaca jika dalam keadaan hujan maka pengunjung 

berkurang karena kedai tempatnya outdor dan yang kedua sumber daya 

manusia, karena hanya 1 orang yang masih bertahan di kedai ini. 

 

10. Bagaimana perencanaan produk pariwisatanya ? 

Jawab : Belum, sementara lebih menekankan tentang edukasi sebagai utama dan awal 

konsep 

 

 

11. Media apa yang digunakan dalam kegiatan pemasaran ?  

Jawab : Media sosial kecuali website dan blog , promo poster, panflet dan berbagai 

komunitas acara . 

 

12. Apakah masyarakat terlibat dalam pengembangan kawasan Kedai Wedangan 

Watulumbung ? 

Jawab :  Masyarakat terlibat, kerjasama dengan masyarakat seperti juga membeli 

bahan baku seperti tela, cabe , masyakarakat yang turun ta5ngan untuk 

menjadi tukang parkir dan masyarakat juga terlibat dalam sebuah acara 

yang diadakan di kedai. 

 

13. Apakah terdapat Pokdarwis di Kedai Wedangan ini ? 



Jawab : Belum ada , karena masyarakat masih susah untuk diajak kerjasama dalam 

penjualan produk secara kreatif. 

 

14. Apakah tempat destinasi ini memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar ? 

Jawab : Iya, salah satunya menjadi menjaga parkir. Beberapa warga yang punya 

lahan membentuk usaha yang sama. 

 

15. Kedepannya, apa yang dilakukan selanjutnya untuk mengembangkan kawasan Kedai 

Wedangan Watulumbung ini ? 

Jawab : Menjalankan program, memperbaiki fasilitas, menjual mercendice yang 

berupa kerajinan dan media sablon untuk pengunjung yang jual 50% dari 

harga aslinya dan juga penambahan listrik tenaga surya. 

 

16. Apakah sudah ada penginapan maupun layanan transportasi untuk wisatawan ? 

Jawab : Penginapan belum ada karena beda manajemen. Untuk Kedai Wedangan 

sendiri paling mendirikan gazebo atau tenda. Transportasi dari wisata 

belum ada tapi masyarakat antusias akan hal itu. 

 

17. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif yang ada 

seperti adanya sampah atau merusak fasilitas Kedai ini ? 

Jawab : Dengan adanya membuat slogan dan membuat wisatawan sadar akan 

menjaga lingkungan. Kaarena tidak ada pembuangan sampah. 

 

18. Apakah media sosial Instagram adalah salah satu untuk mempromosikan Kedai 

Wedangan Watulumbung ? 



Jawab : Ada, nama Istagramnya adalah kedai_wedangan . Sementara ini masih 

instagram karena lebih real, karena lokasi ini masih tergolong baru. 

 

19. Apakah ada pengelola dan penjaga kedai ini ? 

Jawab : Iya punya sendiri, sistem lebih kekeluargaan, jadi bekerja tapi juga mendapat 

ilmu bagi masyarakat sekitar dengan cara diskusi yang menyenangkan. 

 

20. Apa dampak positif dan negatif setelah adanya Kedai Wedangan Watulumbung ? 

Jawab : Positif : pembelajaran tentang edukasi kerjasama dengan perangkap desa 

dan sisi positif lebih bisa diperoleh, mengenal lebih banyak 

masyarakat tentang adanya soal edukasi di lokasi Kedai 

Wedangan Watulumbung, membantu mempromosikan lokasi, 

mapping area sehingga konsep teraplikasi. 

Negatif: kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan seperti 

membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. 

 



PEDOMAN WAWANCARA  

 

Narasumber  : Nugraha  

Jabatan  : Server Kedai Wedangan Watulumbung 

Waktu dan tanggal  : Minggu, 19 Februari 2017 

 

1. Berapa kisaran harga menu makanan dan minuman ? 

Jawab : Kisaran menu dari harga 2.500 hingga 40.000 rupiah  

 

2. Apakah menu hidangan kopi merupakan harga yang cukup tinggi di Kedai Wedangan 

Watulumbung ? 

Jawab : Untuk menu kopi saja memang cukup tinggi dari harga 20.000-35.000 rupiah. 

 

3. Dalam pemanfaatan media sosial Instagram, bagaimana cara menyiasati harga yang 

cukup tinggi tersebut agar menu favorit kopi tetap diminati ? 

Jawab :Dengan cara barter, yaitu dengan membawa buku minmal 3 buah dapat 

ditukartan dengan menu paketan atau menu kopi.  

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA  

HASIL WAWANCARA WISATAWAN/PENGUNJUNG KEDAI WEDANGAN 

WATULUMBUNG 

 

Jabatan  : Pelajar/Mahasiswa (pengunjung) 

Waktu dan tanggal  : Minggu, 19 Februari 2017 

 

1. Sudah berapa lama anda bergabung dengan akun insagram kedai wedangan 

watulumbung? 

Jawab : Dari awal pembuatan akun instagram kedai ini 

 

2. Darimana anda mengetahui adanya akun istagram dari kedai wedangan watulumbung ? 

Jawab : Dari tempat lokasi kedai yang tertulis di plang selamat datang di kedai  

 

3. Apa manfaat dari bergabung dengan akun istagram kedai wedangan watulumbung ? 

Jawab : bisa mengetahui postingan terbaru dan dapat mengetahui jika ada menu baru yang 

ditawarkan di kedai. 

4. Apa anda selalu memanfaatkan program barter yang diadakan oleh pihak kedai wedangan 

melalui akun istagram ? 

Jawab : iya , karena saya salah satu penggemar kopi di kedai ini 

 



5. Apakah anda menyukai menu kopi yang menjadi favorit di kedai wedangan ? atau hanya 

ketika mendapatkan barter yang disebarkan melalui akun instagram ? 

Jawab : iya saya menyukai kopi dn saat berkunjung kesisi pasti pesan kopi buatas khas 

kedai wedangan. Tidak hanya saat barter saja. 

 



 

 

Lokasi Kedai Wedangan Watulumbung 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dokumentasi saat pembagian kuesioner 
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