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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wisatawan yang berkunjung dari segi geografis yaitu mayoritas berasal 

dari D.I. Yogyakarta dengan persentase sebesar 64%. Kemudian disusul 

wisatawan yang berasal dari Jawa Tengah 10%, Jawa Timur 8% DKI 

Jakarta 6% Kepulauan Riau 4% dan sisanya sebesar masing-masing 2% 

adalah wisatawan yang berasal dari Kalimantan Utara, Aceh, Banten dan 

Jawa Barat. 

2. Wisatawan yang berkunjung dari segi demografis yaitu: 

a. Mayoritas dikunjungi oleh wisatawan milenial junior atau yang 

berusia 19-27 tahun sebanyak 60%, sisanya yaitu 40% dikunjungi 

oleh wisatawan senior yang berusia 28-37 tahun.  

b. Berdasarkan pekerjaan yaitu, mayoritas dikunjungi pelajar/ yang 

mencapai 42%, sedangkan wisatawan yang sudah bekerja terdiri dari 

karyawan swasta sebesar 22%, wiraswasta 20%, lainnya sebanyak 

12% dan aparatur sipil negara memperoleh 4%. 

c. Dari segi jenis kelamin yaitu, mayoritas dari wisatawan perempuan 

yaitu sebesar 56%, sedangkan laki-laki sebesar 44%. 
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3. Dari segi psikografis yaitu:  

a. Penyebaran informasi melalui mulut ke mulut memperoleh persentase 

sebesar 68% sehingga lebih dominan dari pada media online yang 

memperoleh 28%, elektronik 2%, ruang 2% dan cetak 0%. 

b. Pada jenis destinasi berdasarkan keputusan wisatawan yang 

berkunjung, mayoritas wisatawan menempatkan Pasar Kaki Langit 

sebagai destinasi transit sebesar 66%, sedangkan destinasi utama yaitu 

sebesar 34%.  

c. Korelasi antara jenis destinasi berdasarkan keputusan wisatawan 

berkunjung dan  media yang mendorong keputusan berwisata ke Pasar 

Kaki Langit, maka ditemukan bahwa media online memenagaruhi 

78,6% wisatawan untuk memilih Pasar Kaki Langit sebagai destinasi 

transit dan 21.4% sebagai destinasi utama. Pada media elektronik dan 

ruang 100% mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung sebagai 

destinasi transit. Kemudian pada mulut ke mulut, terdiri dari 41,2% 

sebagai destinasi utama dan 58,8% sebagai destinasi transit. 

d. Sebagian besar dari wisatawan berkunjung ke Pasar Kaki Langit 

dengan keluarga yang meraih persentase sebesar 58%, kemudian 

disusul wisatawan rombongan sebesar 30% dan wisatawan yang 

berwisata bersama pasangan sebanyak 12%. 

e. Rata-rata total belanja wisatawan di Pasar Kaki Langit sebanyak 46% 

menghabiskan biaya Rp 20.001-Rp 50.000, 34% mengeluarkan biaya 

Rp 50.001-Rp 100.000, 10% yaitu sebesar Rp 100.001-Rp150.000, 
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4% mengeluarkan biaya Rp 150.001-Rp200.000, 2% berbelanja ≥ Rp 

200.000 dan hanya 4% yang berbelanja ≤ Rp 20.000. 

4. D.I. Yogyakarta sebagai pasar utama terdiri dari 64,3% mengetahui  

Pasar Kaki Langit dari media online dan 64,7% terpengaruh oleh mulut 

ke mulut. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan 

bahwa terdapat 2 tipe wisatawan D.I. Yogyakarta yaitu, wisatawan dan 

relasinya sama-sama berada dari D.I.Yogyakarta., dan terdapat 

wisatawan dari D.I.Yogyakarta yang mengikuti akun Instagram publik 

yang mempromosikan destinasi wisata khususnya di D.I.Yogyakarta. 

5. Tanggapan wisatawan  terhadap efisiensi media online sebagai media 

yang memuat informasi tentang Pasar Kaki Langit yaitu: 

a. Berada dalam jaringan komunikasi (networked) 

Berupa kemudahan menemukan informasi di media online. Genpi 

Jogja telah melakukan promosi dengan  metode membuat trending 

topic di Twitter, mengunggah konten di Instagram @pasarkakilangit 

dan mengunggah konten di Website www.genpijogja.com. Selain itu 

cara lain yang dilakukan Genpi Jogja adalah dengan mengadakan 

giveaway dari kontes foto, menjadikan Pasar Kaki Langit sebagai 

lokasi workshop fotografi, bekerjasama dengan akun promote di 

Instagram, dipromosikan oleh seluruh anggota baik Genpi Jogja 

hingga Genpi Nasional, dan dengan merilis press release untuk 

dijadikan template berita oleh media massa basis online.  
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Hasil upaya tersebut telah membuat informasi Pasar Kaki Langit 

tersebar di media online. Namun upaya tersebut masih belum bisa 

dirasakan oleh wisatawan yang benar-benar tidak mengetahui Pasar 

Kaki Langit atau menggunakan kata kunci pencarian tanpa 

mencantumkan kata “Pasar Kaki Langit”. Hal tersebut dikarenakan 

Pasar Kaki Langit belum mewakili dari kemungkinan kata kunci 

pencarian terkait. Peneliti menemukan bahwa penggunaan kata 

“tempat wisata di Mangunan” dapat mengoptimalkan pencarian. 

selain itu, untuk menggali alternatif peluang yang lain, perlu 

ditambahkan kata kunci “destinasi digital Jogja” dan “destinasi 

digital Jogja yang pertama”.  

b. Interaktif (interactivity) dan bersifat maya (virtual) 

Instagram Pasar Kaki Langit yang dikelola Genpi Jojga sudah 

memberikan feedback yang cepat. Iklim komunikasi yang dibangun 

disesuaikan dengan gaya milenial yaitu luwes dan tidak terlalu 

formal. Wisatawan juga telah menerima hal tersebut dengan baik. 

c. Menyediakan tautan konten lainnya (hypertextual) 

Genpi Jogja sudah menampilkan link yang membantu penyebaran 

informasi, karena keterbatasan dari karakteristik masing-masing 

platform informasi. Wisatawan juga telah menerima hal tersebut 

dengan baik. 
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d. Terdigitalisasi (digital) 

Foto dan video yang ada di media online sudah menarik, namun 

kurang dalam hal penataan di Instagram. Penataan ini 

mempengaruhi wisatawan untuk melihat konten sehingga secara 

keseluruhan terlihat kurang dapat memotivasi, meskipun sebetulnya 

kontennya menarik.  

e. Tersimulasi (simulated)  

Media online telah berhasil memotivasi wisatawan untuk 

berkunjung. Namun pengalaman berwisata kurang maksimal karena, 

sinyal tidak lancar, meja makan hendaknya bisa diberi hiasan, belum 

menyediakan asbak, tempat sampah kurang menarik sehingga 

mengganggu pemandangan, dan informasi di media online kurang 

luas serta tidak valid. 

6. Eksistensi Pasar Kaki Langit sebagai digital destination dan millennial 

friendly tourism tergambar melalui karakteristik wisatawan yang 

berkunjung dan tanggapan wisatawan terhadap media online. Oleh karena 

itu Pasar Kaki Langit telah dikunjungi oleh wisatawan milenial namun 

media online belum menjadi media utama yang mampu mempengaruhi 

keputusan berkunjung. 

7. Target pasar dari Pasar Kaki Langit dirumuskan dari hasil temuan 

segmentasi pasar yang ada yaitu berupa: 

a) Wisatawan milenial junior yang berusia 19-27 tahun, yang masih 

berstatus sebagai pelajar/mahasiswa berwisata bersama keluarga.  
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b) Wisatawan milenial junior yang berusia 19-27 tahun, yang masih 

berstatus sebagai pelajar/mahasiswa berwisata bersama rombongan.  

c) Wisatawan milenial junior yang berusia 19-27 tahun, yang sudah 

memiliki pekerjaan berwisata bersama rombongan. 

d) Wisatawan milenial senior yang berusia 28-37 tahun, yang sudah 

memiliki pekerjaan berwisata bersama keluarga. 

e) Wisatawan milenial senior yang berusia 28-37 tahun, yang sudah 

memiliki pekerjaan berwisata bersama rombongan. 

f) Wisatawan milenial junior yang berusia 19-27 tahun, yang berwisata 

bersama pasangan. 

g) Wisatawan milenial senior yang berusia 28-37 tahun, yang berwisata 

bersama pasangan. 

h) Wisatawan milenial berjenis kelamin laki-laki dan berwisata bersama 

rombongan. 

i) Wisatawan milenial berjenis kelamin perempuan dan berwisata 

bersama rombongan. 

j) Wisatawan milenial yang mengunjungi Pasar Kaki Langit sebagai 

destinasi transit. 

k) Wisatawan dari luar generasi milenial yang berusia lebih dari 37 tahun 

atau yang masuk dalam Generasi X. 
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8. Penelitian menemukan bahwa pasar utama dari Pasar Kaki Langit yaitu 

milenial atau Generasi Y, sedangkan pasar potensial dari Pasar Kaki 

Langit yaitu dan Generasi X. 

9. Untuk meraih target pasar dapat dilakukan melalui: 

a. Membuat branding “Wisata Kuliner Kaya Budaya”. Branding ini akan 

memposisikan Pasar Kaki Langit sebagai wisata kuliner yang 

menawarkan kuliner tradisional khas serta dikemas dengan menyajikan 

budaya masyarakat lokal. 

b. Membuat video-video promosi dengan endorser yang bisa mewakili 

anak muda, orang dewasa yang sudah bekerja, keluarga, rombongan, 

dan pasangan hingga pecinta kuliner. Dapat menggambarkan kegiatan 

yang bisa dilakukan wisatawan berjenis kelamin perempuan dan laki-

laki serta  

obyek wisata di Kawasan Wisata Mangunan namun memberikan Pasar 

Kaki Langit sebagai highlight. 

c. Melakukan kerja sama dengan akun promote yang memiliki basis 

pengikut dari D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, 

Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Aceh, Banten dan Jawa Barat. 

d. Menggunakan hastag yang umum seperti #jogjaistimewa, #jogjahits, 

#jogjaculinary, #jogjakuliner, #jogjafoodhunter, #jogjafood, #jojgatrip, 

#liburanjogja, dll. 
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e. Melakukan promosi pada saat golden hours seperti pada saat jam 

istirahat kerja, jam pulang kantor, dan pada jam-jam lain saat 

penggunaan gedget meningkat. 

f. Melakukan iklan pada Blog, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram 

maupun e-travel potensial untuk memunculkan Pasar Kaki Langit pada 

pop up iklan. 

g. Menyebarluaskan konten ke media sosial melalui kelompok yang 

mencangkup Generasi X, misalnya grup alumni, Ibu-Ibu PKK, tempat 

kerja, dll. Hal tersebut dapat dilakukan melalui melakukan komentar 

dan mengirim direct message. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya didasarkan pada 

kekurangan penelitian ini. Oleh karenanya agar penelitian selanjutnya dapat 

menjadi lebih baik dapat melakukan hal-hal berikut: 

1. Penelitian ini telah melakukan perpanjangan masa penelitian, hanya saja 

masih terdapat kekurangan. Karena terkendala jarak dan waktu, peneliti 

mengunjungi Pasar Kaki Langit pada pukul 08.00 WIB. Hendaknya 

peneliti selanjutnya dapat berkunjung saat Pasar Kaki Langit buka sampai 

selesai beroperasi yaitu dimulai  pukul 06.00-12.00 WIB. 

2. Penelitian ini terlaksana dengan keterbatasan personil dan biaya. 

Hendakya peneliti selanjutnya dapat membentuk tim untuk mempermudah 

pengambilan data. 
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3. Penelitian ini terkendala oleh waktu dan lokasi wawancara dengan Genpi 

Jogja yang kurang maksimal. Peneliti selanjutnya hendaknya dapat 

mengkoordinasikan waktu dan lokasi yang lebih nyaman dan tepat untuk 

melakukan wawancara dengan Genpi Jogja. 
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Lampiran 2 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Pengelola Pasar Kaki Langit 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

PENGELOLA PASAR KAKI LANGIT 

 

Wawancara dengan Sumidjan selaku 

Wakil Ketua Pengelola Desa Wisata Kaki Langit  

 

1. Bagaimana sejarah dari Pasar Kaki Langit? 

Berawal dari 8 konsep pokok kegiatan yaitu, Atap Langit yaitu homestay, 

Rasa Langit yang mana adalah Pasar Kaki Langit ini, Budaya Langit itu 

dari kesenian, lalu ada Langit Terjal karena kita ada motor trail dan jeep 

untuk wisata minat khusus, lalu paket wisata ini dikoordinasikan oleh yang 

namanya Langit Ilalang. Selain itu kita juga ada Karya Langit, Langit 

Cerdas yaitu membuat replika rumah limasan. Lalu ada konsep Langit 

Hijau ini, melibatkan kelompok tani. Dalam kami membangun desa wisata, 

harapan kami udara sejuk. Makanya ini kan kalau dilihat-lihat kayak hutan. 

Tapi kalau kita masuk ini adalah pemukiman. Sehingga untuk wisatawan 

yang menginap di homestay maupun ada di sini, para tamu bisa nyaman, 

sejuk, indah. Akhirnya kami dari pengelola membuat suatu aturan. Apabila 

masyarakat yang punya pohon besar-besar itu mau menebang, boleh tapi 

kalau menebang 1 pohon harus menanam 2 pohon. Tujuan kami adalah 

untuk pelestarian. Jadi jangan sampai desa wisata hawanya kok, enggak 

sejuk, panas, nantikan banyak pengunjung yang kurang nyaman. Konsep 

Budaya Langit ini di dalam nya ada seni dan budaya. Semua kelompok-

kelompok seni ini kita bangkitkan kembali nanti bisa digunakan untuk 

memberikan hiburan kepada wiatawan. 

 

 



2. Bagaimana bentuk koordinasi pengelola dengan masyarakat terhadap 

pembentukan Pasar Kaki Langit? Apa saja kendalanya?  

Pertamanya dari 26 calon pedagang diseleksi kemudian terpilih 12 

pedagang. Nah pedagang yang ada di Pasar Kaki Langit ini diseleksi, 

dipilih ibu-ibu yang belum mempunyai pekerjaan. Kesulitannya adalah ada 

sebagian dari masyarakat, mereka belum memikirkan manfaat besar dari 

pariwisata. Sehingga dulu itu masih kontra kalau ada mahasiswa menginap 

di homestay dan masih berisik. Tapi sekarang justru mereka yang kontra 

itu malah membuat homestay tanpa disuruh.  

3. Bagaimana kebijakan pengelola terkait kuliner yang ditawarkan, harga, 

dan masyarakat yang berjualan? 

Yang kami jual di Pasar Kaki Langit ini adalah menu masakan tradisional. 

Jadi kami ada daftar menu, istilahnya menunya tidak boleh semau gue, 

menunya diatur oleh pengelola. Dari 12 pedagang ini menu bakunya harus 

berbeda-beda. Nah ini agar tidak ada persaingan tidak sehat. Oleh karena 

itu dari masing-masing pedagang ini menunya kami beda-bedakan. Kamu 

harus jual soto, kamu harus jual nasi opor, kamu harus jual tiwul ayu, kamu 

harus jual nasi gudeg, dsb. Perkara nanti jualan minuman dan gorengan 

terserah yang penting harus berjualan sesuai menu bakunya. Pengelola 

juga menetapkan harga makanan di Pasar Kaki Langit istilahnya kalau 

kamu jualan segitu masih untung tidak karena jangan sampai wisatawan 

ini kapok. Harapannya sekali datang ingin datang lagi dan terus datang 

lagi. 

4. Bagaimana cara pengelola untuk menciptakan interaksi antara masyarakat 

lokal dengan wisatawan di Pasar Kaki Langit? 

Wisatawan yang datang ke sini itu beragam. Bahkan ada wisatawan yang 

kesini karena ingin membangun relasi. Jadi mereka istilahnya menjadikan 

Pasar Kaki Langit untuk tempat diskusi. Suasananyakan nyaman, asri juga 

masih tradisional. Bisa saja ada dari diskusi mereka itu berhubungan sama 

konsep Pasar Kaki Langit jadi seperti dijadikan sebagai gambaran. 



Jadi cara kami mendekati ya dengan mengajak bicara santai tentang pasar 

tentang konsep, tanya juga bagaimana makanannya, pelayanannya. 

Dari uang kayu juga itu membuat interaksi karena bukan kami tulis lengkap 

ribuannya tapi hanya 1 digit yang nanti membuat wisatawan akan bertanya. 

Kemudian di sini kebanyakan wisatawan adalah dari keluarga dan 

rombongan tapi ada juga yang berpasangan. Fasilitas meja dan kursi kami 

atur sedemikian rupa agar bisa menampung wisatawan dari golongan 

tersebut. Kami juga menyediakan meja dan kursi untuk VIP yang ada di 

dekat panggung dan memiliki bangunan sendiri. Namun pada saat tidak ada 

VIP yang datang, bisa digunakan untuk wisatawan lainnya yang 

rombongan misalnya. Pokoknya kami buat yaman sedemikian rupa. 

5. Bagaimana bentuk kerjasama dengan Genpi Jogja? Apa saja kendalanya? 

Jadi Genpi itu promosi di media online kalau kami di offline lewat mulut 

ke mulut. Untuk sementara ini tidak ada kendala. 

6. Bagaimana proses dan konsep pembangunan Pasar Kaki Langit?  

Konsep pasar kaki langit ini mengangkat konsep budaya tradisional dari 

masyarakat. Semua komponen yang ada di dalamnya sebisa mungkin juga 

tradisional. Penggunaan koin kayu ini juga mengangkat tradisi zaman dulu. 

Waktu masih jaman kerajaankan belum ada rupiah, terus jual beli itu pakai 

greweng. Nah inilah. Karena kita punya pengrajin kayu dan punya bahan 

baku kayu kenapa tidak dibuat koin dari kayu. 

Pasar Kaki Langit ini punya nama lengkap yaitu Pasar Semi Kaki Langit. 

Kata Semi ini maksdunya ada Sabtu Minggu. Jadi pasar hanya buka pada 

hari Sabtu Minggu. Pada saat perumusan, direncanakan pasar hanya buka 

Sabtu Minggu karena sumber daya manusianya belum mampu untuk setiap 

hari. Selain itu, harapannyya kalau buka Sabtu Minggu itu pas puncak 

ramainya pengunjung jadi kalau berdagang kuliner ya masih 

menguntungkan. 

 

 



7. Bagaimana cara pengelola Pasar Kaki Langit untuk membuat atraksi yang 

mengangkat lokalitas? 

Atraksi utama yang ada di Pasar Kaki Langit ini Gejog Lesung. Kesenian 

gejog lesung juga mengangkat budaya lokal, ciri khas pedesaan, zaman 

dulu kan digunakan untuk alat pemisah padi. Nah sekarang dikembangkan 

jadi kesenian. Dimainkan oleh ibu-ibu yang punya semangat muda. Bahkan 

sudah pernah sampai pentas ke mana-mana. 

8. Bagaimana program untuk menjaga eksistensi Pasar Kaki Langit dari segi 

offline? Apa saja kendalanya? 

Menurut analisa kami, justru yang paling cepat tersebar adalah dari mulut 

ke mulut terutama dari mahasiswa, karena hampir seluruh perguruan tinggi 

di Yogyakarta ini makrabnya di Kaki Langit. Jadi setiap malem Minggu di 

sini penuh, jadi dari 25 homestay berjumlah 65 kamar itu penuh. Ini lah 

merupakan salah satu keuntungan kami. Misalnya ada 40 mahasiswa 

makrab dari UGM dari beberapa jurusan, nah sepulang dari Kaki Langit 

otomatis cerita ke temen lainnya diberbagai jurusan, otomatis dari 40 itu 

akan berlipat-lipat. Ini lah kami justru merasa terbantu sekali dari 

mahasiswa yang makrab di Kaki Langit. Jadi secara tidak langsung kami 

terbantu dalam memasarkan Kaki Langit. 

Kadang-kadang ada mahasiswa menginap di homestay Sabtu-Minggu terus 

outbound, nah makannya ini nanti di Pasar Kaki Langit. Nanti tergantung 

permintaan, mau berapa, kapan dan gimana, mau dikasih uang koin terus 

jajan sendiri atau bagaimana. 

9. Bagaimana rencana untuk pengembangan Pasar Kaki Langit kedepannya?  

Rencananya kami ingin memperluas pasar. Insyaallah kami akan dapat 

bantuan melalui dana desa yang akan turun di akhri tahun 2019 ini. Jadi 

tanah yang ada di selatan pasar ini sudah kita keringkan agar segera bisa 

dibuat parkir. Jadi di area ini nantinya khusu pedagang semuanya.  



Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Genpi Jogja 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

GENPI JOGJA 

 

Wawancara dengan Monyo selaku Koordinator Divisi Online Genpi Jogja 

Latifah selaku Anggota Divisi Offline Genpi Jogja dan Admin 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Genpi Jogja? 

Bermula dari kementerian yang melihat komunitas di media sosial yang 

mempromosikan destinasi wisata. Kemudian dibentuklah genpi nasional. 

Lalu dibentuk juga genpi ditiap-tiap wilayah, karena syarat membuat 

destinasi digital itu harus ada genpi dulu. Genpi jogja ini dibentuk pada 24 

Mei 2017. Anggotanya luas, usianya beragam, dan dari pekerjaan yang 

beragam pula. 

2. Bagaimana bentuk koordinasi dengan kementerian pariwisata? 

Kita lewat grup Whatsapp. Ada grup se nasional yang langsung dibawah 

kementrian. Beberapa anggota dari wilayah ini masuk ke grup itu. 

Arahannya tidak terstruktur. Kebanyakan arahan untuk mempromosikan 

COE, kebijakan sama pariwisata. 

3. Bagaimana bentuk koordinasi dengan sesama anggota Genpi Jogja? 

Kita juga lewat grup Whatsapp. Tidak terlalu terstruktur juga. Kalau ada 

kebutuhan langsung di grup. Biasanya yang paling sering adalah 

koordinasi untuk memviralkan event gitu. Jadi langsung gempar 

bersamaan. 

4. Bagaimana caranya untuk mengembangkan skill anggota Genpi Jogja agar 

dapat produktif sesuai dengan bidangnya? 

Kalau untuk pengembangan skill anggota, kita sering adakan kelas maupun 

ikut kelas. Karena pada dasarnya pengembangan skill itu penting ya, karna 

harus multitalent. Terus kebetulan anggota genpi ada yang sudah mahir 

dibidangnya karena mereka ada yang dari komunitas. Mereka belajar dari 



komunitasnya kemudian menerapkannya untuk merealisasikan program 

kerjanya di genpi. Tapi terkadang yang masuk jadi anggota justru orang 

yang ingin belajar, bukan yang sudah ahli jadi agak kurang 

5. Bagaimana peran Genpi Jogja terhadap Pasar Kaki Langit? 

Iya kita mempromosikan melalui media online dan membantu pada saat 

masih di awal-awal 

6. Bagaimana bentuk kerjasama dengan pengelola Pasar Kaki Langit? Apa 

saja kendalanya? 

Untuk kendala belum ada sih. Kita memang mengupayakan untuk promosi 

gencar di online agar destinasi itu bisa viral dan banyak dikunjungi 

wisatawan 

7. Bagaimana cara Genpi Jogja untuk menciptakan destinasi yang kreatif 

pada Pasar Kaki Langit? 

Kalau dari kementrian itu ada kategori destinasi digital yaitu alam, budaya 

dan buatan. Semua dibuat tergantung dari potensinya. Jadi kita perlu 

koordinasi tentang potensi yang mereka punya dan diusulkan untuk ikut 

merintis sebagai destinasi digital. 

8. Bagaimana program untuk menjaga eksistensi Pasar Kaki Langit dari segi 

digital? Apa saja kendalanya? 

Kebetulan ada anggota Genpi Jogja itu yang dari akun promote Instagram. 

Jadi secara enggak langsung tanpa ada arahan khusus yang terstruktur 

mereka sudah otomatis ngerepost postingan Pasar Kaki Langit. 

9. Bagaimana alur kinerja Genpi Jogja dalam memanfaatkan media online 

untuk mempromosikan Pasar Kaki Langit? Apa saja kendalanya? 

Aslinya ada alur kerja secara khusus namun tergantung kontennya kalau 

konten yang real time bisa dilakukan langsung tanpa ada alur kerja tapi 

kalau yang berkala posting artikel biasanya itu koordinasi dari tim narasi 

,tim foto/video, admin juga. 

 

 



10. Bagaimana kiat-kiat Genpi Jogja agar informasi mengenai Pasar Kaki 

Langit dapat dengan mudah ditemukan di media online? 

Karena media sosial punya karakteristik masing-masing jadi penggunaan 

link itu efektif untuk memberikan informasi ke media lain. Di sisi lain biar 

tau juga kalau Pasar Kaki Langit itu bagian dari genpi jogja dan 

kementerian pariwisata. (Latifah) 

Sebisa mungkin kita kasih feedback yang cepat. adminnya juga tidak hanya 

1, jadi yang bisa memantau banyak. Dengan merespon itu bisa 

memunculkan energi positif buat orang yang direspon dan untuk nitizen 

yang melihat (Latifah) 

11. Bagaimana cara Genpi Jogja untuk mempengaruhi wisatawan untuk 

berkunjung ke Pasar Kaki Langit dari segi konten dan promosi digital? 

Untuk gaya konten itu kami menyesuaikan dengan konsep milenial. Kita 

juga dikontrol karena tidak bisa sembarangan upload. Paling enggak ada 

pakemnya kayak jangan blur harus jelas gitu. Cuma untuk penerapan 

gayanya itu terserah admin. (Latifah) 

12. Bagaimana rencana untuk pengembangan Pasar Kaki Langit kedepannya?  

Inginnya selalu viral di media sosial. Kemudian kalau bisa dikembangkan 

lagi luas pasarnya. Di sisi lain kalau dari online ya kita membuat konten 

yang milenail dan juga mengajak temen-temen yang punya bakat untuk bisa 

tampil di Pasar Kaki Langit, sehingga ada gaya anak mudanya juga untuk 

atraksinya 

 



Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Wisatawan 

No 
Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban Dari Narasumber 

1 2 3 4 5 

1 Siapa nama anda 

dan dari mana 

asal anda? 

Berli Jogja Agung Jogja Zaki Jogja Desi Jakarta Ica Jatim 

2 Apakah anda 

sudah pernah 

mengunjungi 

Pasar Kaki 

Langit 

sebelumnya? 

Belum  Belum  Sudah pernah, 

sering, rumah 

saya cuma daerah 

sini 

Belum  Belum  

3 Apakah anda 

berkunjung 

Pasar Kaki 

Langit sebagai 

destinasi utama 

atau destinasi 

transit? Berikan 

alasannya! 

Transit  karena 

aslinya Cuma 

pengen ke 

Mangunan, pinus, 

Rumah Hobbit 

terus sekalian aja 

Kalau  utama 

enggak sih 

soalnya pengen 

foto-foto di pinus 

tapi pengen 

makan dulu 

Utama  mbak 

pengen nongkrong 

aja 

Utama, saya 

emang tertarik dan 

pengen sarapan di 

sini terus baru 

naik 

Bukan utama sih, 

soalnya saya ke sini 

buat ke Kebun Buah 

Mangunan, sama mau 

ke hutan pinus. Saya 

gak tau malahan kalau 

ada Pasar Kaki Langit. 

Yaa taunya Cuma 

hutan pinus aja sama 

kebun buah 



4 Dari mana anda 

mendapatkan 

informasi 

megnenai Pasar 

Kaki Langit? 

Saya tau Pasar 

Kaki Langit dari 

status Whatsapp 

teman yang 

memposting video 

suasana dan koin 

kayu 

Saya lihat 

respost-an dari 

akun Instagram 

yang mem-

promote tempat 

wisata di Jogja 

Saya tau dari 

teman 

Dari Facebook. 

Waktu itu lihat 

status teman 

tentang wisata 

kuliner di Pasar 

Kaki Langit 

Iya dari ngobrol sama 

petugas di Kebun Buah 

Mangunan. Saya tanya 

tempat yang bisa 

dukunjungi lagi setelah 

ini apa, terus diarahin 

ke Pasar Kaki Langit 

karena ngelewatin dan 

cuma dibawah situ 

5 Informasi apa 

saja yang anda 

dapatkan 

mengenai Pasar 

Kaki Langit? 

Sebutkan 

temuan yang 

anda dapatkan! 

Pasar Kaki Langit 

sangat  tradisional, 

natural pakai 

bambu dan kayu 

terus punya 

kesenian lesung 

sama bayarnya 

pakai koin kayu 

Lokasinya deket 

sama kebun buah, 

jual makanan 

tradisional, 

murah, terus 

pakai uang kayu 

buat beli 

Asik buat 

nongkrong pas 

pagi-pagi  

Unik banget sih 

soalnya pakai 

uang kayu jadi 

harus tuker dulu, 

terus deket 

mangunan juga. 

Tempatnya cocok 

buat sarapan 

Dia tu tradisional, 

natural pakai bambu 

dan kayu terus punya 

kesenian lesung sama 

bayarnya pakai koin 

kayu. Jadi pokoknya 

bedalah gitu 

6 Apakah anda 

mendapatkan 

informasi 

mengenai Pasar 

Kaki Langit dari 

instagram 

official? 

Bagaimana 

pendapat anda 

mengenai akun 

instagram 

Iya saya nemu 

instagramnya. 

Dicari karna 

pengen liat 

gambaran Pasar 

Kaki Langit itu 

seperti apa. Saya 

buka semuanya 

dan ternyata ada 

atraksi panahan 

dan gasingan tapi 

Iya habis tau dari 

repost-an itu, lalu 

saya cari 

instagram 

officialnya. 

Menurut saya 

sudah bagus 

namun feednya 

lebih baik 

dirapikan lagi 

Saya sempet 

mbuka tapi enggak 

terlalu tau 

Iya saya juga cari 

instagramnya 

karena pengen tau 

kalau disampaikan 

sama officialnya 

itu kayak apa gitu. 

Terus saya nemu, 

Saya liat highlight 

nya tapi kurang 

dioptimalkan sama 

ada yang tidak 

Enggak nyari sih 



official Pasar 

Kaki Langit? 

waktu saya kesini 

gak ada 

diisi dan tidak 

diupdate 

7 Apakah mudah 

menemukan 

Pasar Kaki 

Langit di media 

online? Berikan 

penjelasannya! 

Iya mudah 

ditemukan kok. 

Cuma aslinya 

sayang hanya buka 

sabtu minggu. 

Banyak yang tanya 

digoogle buka 

enggak gitu 

Dulu saya pernah 

ke mangunan tapi 

terus baru tau 

pasar kaki langit 

dari repost-an 

Iya mudah kok 

waktu saya cari 

muncul  

Waktu saya search 

banyak yang 

muncul, jadi 

menurut saya 

mudah ditemukan. 

Cuma kayanya 

engaak ada 

informasi harga 

detailnya gitu 

Waktu itu saya cari 

tempat wisata di 

Mangunan dan Pasar 

Kaki Langit tidak 

muncul. Artikel yang 

kumpulan itu  obyek 

wisata itu lo. Makanya 

saya enggak tau kalau 

ada Pasar ini, apalagi 

letaknya ternyata cuma 

dibawah kebun buah 

8 Apakah 

informasi yang 

dimuat pada 

media online 

memotivasi 

anda untuk 

mengunjungi 

Pasar Kaki 

Langit? 

Iya sangat 

mendukung. Apa 

yang ada di Pasar 

Kaki Langit ini 

menurut saya baru. 

Yang peling 

membuat saya 

tertarik sih ada 

panahannya, tapi 

Iya soalnya ada 

foto yang menurut 

saya menarik. Itu 

foto dari suasana 

pasar dan pakai 

uang kayu. Saya 

rasa menariknya 

itu dari 

penyampaian 

Iya bisa jadi, saya 

sering nongkrong 

sih, jadi pas 

googling tau 

Pasar Kaki Langit 

enak ya saya 

dateng toh juga 

Cuma dekat 

Iya saya kira yang 

paling membuat 

saya tertarik 

karena pakai uang 

kayu, terus banyak 

pilihan kulinernya 

Iya pasar kaki langit 

ini merupakan 

alternatif wisata 

kuliner sih menurut 

saya 



Informasi yang 

bagaimana? 

ya itu, ternyata 

udah gak ada 

pesan melalui 

fotonya 

9 Selain 

informasi, 

apakah media 

online 

menampilkan 

foto dan video 

yang menarik 

dari Pasar Kaki 

Langit? 

Jelaskan! 

Foto dan video 

untuk promosi dan 

berita sudah bagus 

bisa membuat saya 

ingin berkunjung 

Cuma saya rasa 

bukan maksudnya 

gimana, tapi saya 

pernah lihat feed 

instagram yang 

bagus dan rapi, 

jadi saya punya 

referensi kalau 

Instagram yang 

bagus itu kayak 

apa. Jadi pesan 

itu bisa 

tersampaikan tapi 

untuk membuat 

orang mengklik 

itukan perlu 

gambar yang eye-

catching. Karena 

instagram kan 

yang ditampilkan 

Iya menarik kok 

bisa mengangkat 

suasana pasar 

Yang saya lihat sih 

video vlog gitu  

saya cukup tertarik 

tapi belum pernah 

menemukan yang 

membuat saya 

kagum 

Menurut saya cukup 

karena yang saya 

temui itu foto yang 

digunakan untuk 

keperluan berita bukan 

foto untuk lomba foto  



itu gambar jadi 

kalau bagus 

orang akan suka, 

percaya dan 

tertarik 

10 Apakah media 

online 

memudahkan 

anda mengenal 

Pasar Kaki 

Langit melalui 

link laman 

media lainnya 

yang dimiliki? 

Jelaskan hasil 

pencarian anda? 

Waktu cari Pasar 

Kaki Langit kan 

nemu website 

Genpi Jogja terus 

ada video ultah, 

terus jadi lanjut 

cari vlog tentang 

pasar di Youtube 

Iya tapi saya rasa 

yang 

dicantumkan di 

instagram kadang 

tidak lengkap. 

Karena instagram 

sekarang juga 

puna fiture IGTV 

jadi bisa upload 

video yang 

panjang tanpa 

perlu ke youtube. 

Cuma sepertinya 

belum 

dimanfaatkan 

Iya diberita kan 

biasanya ada 

berita lainnya, 

nyambung gitu ke 

topik yang sejenis 

jadi bisa tau lebih 

luas 

Iya biasanya 

ditampilkan link 

google maps nya 

jadi gak perlu 

ngetik atau 

caricari lagi 

pindah ke browser 

Biasanya dicantumkan 

link ke media sosial 

lainnya sama google 

maps 

11 Apakah anda 

melakukan 

pencarian di 

media online 

hingga pada 

ulasan dan 

komentar 

Iya. Saya lihat 

komentar orang-

orang di Instagram 

dan Ulasan di 

Google 

Iya kadang kalau 

di google kan ada 

muncul 

pertanyaan gitu, 

pernah saya buka 

Enggak terlalu  Iya saya 

Pelajar/Mahasisw

ai sampai situ biar 

tau Pasar Kaki 

Langit itu kayak 

gimana. Saya 

Sepertinya enggak 



mengenai Pasar 

Kaki Langit? 

Jelaskan! 

lihatnya di google 

review 

12 Menurut anda 

dari hasil 

pencarian dan 

temuan tersebut, 

apakah media 

online 

memberikan 

feedback yang 

cepat? Jelaskan! 

Untuk feedback 

sepertinya kalau 

yang dijawab 

langsung melalui 

official menurut 

saya sudah 

tanggap 

Iya kadang kalau 

di Google-kan 

ada muncul 

pertanyaan gitu, 

pernah saya 

buka. Kalau yang 

saya temukan sih, 

di Instagram, 

gimana ya, bisa 

jadi komentar itu 

bukan 

pertanyaan, tapi 

ada juga yang 

pertanyaan tapi 

juga di-respond. 

Sepertinya 

kebanyakan 

pertanyaan 

aslinya kalau 

pembaca lebih 

cermat akan bisa 

dijawab sendiri 

Saya gak tau tapi 

sepertinya diluar 

itu jarang 

mengalami 

feedback yang 

cepat 

Iya cepat kok, 

kadang dapet notif 

karena langsung 

dijawab 

Saya rasa feedback itu 

jarang, tapi ada juga 

yang ditanggapi. 

Kalau untuk cepatnya 

sepertinya engak 



13 Bagaimana 

pendapat anda 

mengenai 

konsep Pasar 

Kaki Langit 

yang kreatif ini? 

Bagus bisa 

mengangkat 

kearifan lokal. 

Harganya juga 

masih terjangkau 

walaupun tempat 

wisata. Menurut 

saya ini hal yang 

baru karena pakai 

uang koin, unik 

banget sih. 

Unik karena ini 

hal yang baru 

dan menurut saya 

juga bentuk 

pemberdayaan 

masyarakat 

Bagus bisa 

mengangkat 

budaya lokal 

Di sini menarik 

sangat tradisional. 

Jakarta sudah 

bikin pusing mbak, 

jadi pengen 

suasana yang baru 

Asik banget tempatnya 

buat wisata sama 

keluarga. Mejanya 

didesain lebar memang 

buat orang-orang yang 

datang sama keluarga 

kayaknya. Suasananya 

tradisional banget, 

anak-anak bisa belajar 

juga dari ini biar tau 

juga kalau di daerah 

lain itu gimana 

14 Bagaimana 

pendapat anda 

mengenai 

atraksi di Pasar 

Kaki Langit? 

Atraksi yang saya 

lihat sepertinya 

Cuma kesenian 

gejog lesung, jadi 

kurang variatif 

Menarik, sudah 

berumur tapi 

masih semangat. 

Mukul lesung itu 

capek lo 

Iya menarik 

sangat tradisional 

Gejog lesungnya 

menurut saya 

menarik. Memang 

menurut saya yang 

tradisional ya 

yang seperti ini. 

Tadi asik, ikutan 

nyoba, ternyata 

unik juga ya 

Saya berharap bisa 

ada kegiatan lain 

selain mendengarkan 

keseniannya aja 

15 Bagaimana 

pendapat anda 

mengenai 

interaksi dengan 

penduduk lokal 

(pedagang, 

penampil 

Ramah. Tadi saya 

lihat mereka 

ngomong sama 

orang Jawa ya 

pakai bahasa jawa, 

jadi ya bener-bener 

kearifan lokal  

Menurut saya 

ramah. Tadi 

ngobrol sama 

yang jaga 

ditempat 

penukaran koin, 

enak kok 

Iya saya rasa 

penduduk desa 

terkenal karena 

ramahnya 

Ramah, 

pengalaman yang 

tidak buruk kok 

Ramah dan 

menyenangkan 



maupun 

pengelola) Pasar 

Kaki Langit? 

16 Bagaimana 

pendapat anda 

mengenai spot 

foto di Pasar 

Kaki Langit? 

Berikan 

alasannya 

Menurut saya sih 

kalau Pasar kaki 

langit sendiri 

tatanannya sudah 

bagus. Tapi kalau 

untuk di foto jadi 

hasil yang bagus 

bisa dilakukan 

kalau bisa liat sisi 

kreatifnya, teknik 

pengambilan 

gambarnya, 

mungkin bisa 

dibuat bokeh 

begitu. Terus kalau 

bisa area lain bisa 

dimanfaatkan biar 

yang ada postingan 

itu bukan obyek 

yang itu-itu saja” 

Saya rasa untuk 

spot foto kalau 

yang jelas terlihat 

ada 2 tapi kalau 

bahan foto kan 

bisa apa saja. 

Cuma menurut 

saya harus ada 

yang unik lagi 

Menurut saya 

perlu ada yang 

baru karena saya 

sering ke sini tapi 

tidak ada 

perubahan 

Biasa saja 

menurut saya. 

Saya rasa malah 

menarik foto pas 

main gejog lesung 

Yang saya lihat spot 

fotonya hanya ada 2 

dan menurut saya 

belum maksimal 



17 Apakah anda 

mengambil 

dokumentasi 

selama 

berwisata di 

Pasar Kaki 

Langit? 

Iya Iya buat stok foto Enggak Iya Iya 

18 Apakah anda 

mengunggah 

kegiatan 

berwisata di 

Pasar Kaki 

Langit di media 

online? Kenapa? 

Iya di story 

Instagram 

Iya rencananya 

setelah diedit 

Enggak Iya saya update 

status di WA sama 

instagram story 

Enggak, lebih suka 

disimpen 

19 Apakah harga 

makanan di 

Pasar Kaki 

Langit 

terjangkau? Apa 

saja yang anda 

beli dan 

bagaimana 

pengalaman 

anda dari segi 

kuliner? 

Harga masih 

terjangkau, 

samalah seperti di 

daerah rumah. 

Saya coba lotek 

sama bubur 

sumsum 

Terjangkau kok. 

Saya nyicipi opor 

ayam, jadah 

tempe, klepon ubi 

ungu. Maknyus 

semuanya dan 

banyak 

pilihannya 

Biasa kok masih 

normal. Tadi 

makan gudeg 

manggar, sate 

ayam, gorengan 

sama wedhang 

uwuh 

Masih terjangkau 

dan banyak 

pilihannya. Sekali 

makan bisa Cuma 

20 ribu kok. Ini 

tadi makan lele 

mangut, sego 

buntel, klepon ubi 

ungu. Enak 

semuanya 

Masih normal 

harganya, bukan 

dimahalin karena 

obyek wisata. Saya beli 

wedang uwuh buat 

oleh-oleh terus ini 

nyobain  soto, tiwul, 

gorengan, sama Mie 

Lethek-nya enak 

banget yang goreng 



20 Bagaimana 

pengalaman 

anda terhadap 

koneksi internet 

di Pasar Kaki 

Langit? 

Susah, XL di sini 

gak bisa digunakan 

sama sekali. Terus 

tadi sempet 

ngobrol gitu sih 

kalau di sini susah 

sinyal, terus baru 

tau kalau ada wifi 

Gak bisa, bener-

bener gak bisa 

ngapa-ngapain 3, 

indosat juga   

Saya telkomsel 

masih bisa sih 

Telkomsel bisa kok Bisa ini lumayan 

lancar pakai telkomsel 

21 Bagaimana 

pengalaman 

anda selama 

berwisata di 

Pasar Kaki 

Langit? 

Ya menyenangkan. 

Tempatnya asik, 

makannanya masih 

terjangkau dan 

enak. Cuma ada 

hal yang tidak 

sesuai dengan 

ekspektasi 

Bisa 

mendapatkan hal-

hal yang baru 

jadi 

menyenangkan. 

Sayang Cuma 

buka Sabtu 

Minggu. Lebih 

baik kalau bisa 

setiap hari 

Asik kok makanya 

saya sering ke sini 

Menyenangkan 

bisa jadi cerita 

kalau pernah main 

gejog lesung. 

Cocok untuk 

wisata keluarga 

juga  

Asik kok. Sayangnya 

panas harusnya 

diperbanyak tempat 

yang teduh 

22 Apa saran dan 

masukan anda 

untuk 

pengembangan 

Pasar Kaki 

Langit 

kedepannya? 

Ya itu sih yang 

tentang panahan. 

Sayang sekali 

sudah tidak ada. 

Seharusnya 

informasi itu selalu 

di-update. 

Sarannya bisa 

mengoptimalkan 

area lainnya, 

Saya rasa 

masukannya lebih 

ke penataan 

instagramnya 

agar lebih rapi. 

Terus harusnya 

ada wifi buat 

menampung 

orang yang susah 

sinyal 

Menurut saya 

perlu ditambahkan 

kegiatan yang bisa 

dilakukan di sini. 

Misalnya kayak di 

warung upnormal, 

kan di sana yang 

makan bisa 

mainan, harusnya 

di sini juga bisa 

Di sini banyak 

tempat sampah 

tapi kan akan lebih 

bagus kalau orang 

enggak tau itu 

tempat sampah. 

Maksudnya bisa 

dibuat dari bambu 

atau kayu, jadi 

setema sama 

Mungkin bisa 

kerjasama dengan 

travel blogger, atau 

website yang biasa 

nulis top obyek wisata 

gitu, biar muncul 

pasar kaki langit. sama 

tempat yang teduh 

harusnya ditambah 



karena pengunjung 

yang datangkan 

bisa lihat ke 

semuanya. Paling 

enggak bisa 

dirapikan. Terus 

kalau bisa 

ditambahkan lagi 

spot fotonya  

pakai mainan 

tradisional. Saya 

kan merokok, 

mungkin di meja 

bisa diberi asbak 

yang tradisional 

jadi bisa ada nilai 

tambahnya dan 

mejanya enggak 

sepi 

pasarnya. Biar 

enggak keliatan 

makan sambil liat 

tempat sampah 

23 Apakah anda 

akan berkunjung 

kembali ke 

Pasar Kaki 

Langit? 

Iya kenapa tidak Iya kalau bisa 

pasti mampir 

Iya dong buat 

nongkrong 

Iya kalau ada 

kesempatan 

Iya semoga bisa ke sini 

lagi 

24 Apakah anda 

akan 

merekomendasi

kan Pasar Kaki 

Langit agar 

dikunjungi relasi 

anda? Kenapa? 

Iya. Karena ini 

unik, sayang kalau 

sudah ke 

Mangunan tapi 

enggak mampir 

Iya harus nyobain 

kulineran di sini 

dong 

Iya pasti itu biar 

saya ada temen 

nongkrongnya 

Iya apalagi yang 

sudah lelah sama 

kerjaan terus 

pengen susana 

yang beda pasti 

saya 

rekomendasikan 

Iya, harus pada 

nyobain Mie Lethek-

nya itu pasti pada 

ketagihan 

 

 



Lampiran 6 Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Salam pariwisata! Perkenalkan saya Ayyu Khoironi mahasiswi S1 Pariwisata 

STP AMPTA Yogyakarta. Dalam rangka melengkapi data pada skripsi saya yang 

berjudul “Eksistensi Pasar Kaki Langit sebagai Digital Destination dan 

Millennial Friendly Tourism”, saya mengharap kesediaan Anda untuk 

meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. Data yang saya peroleh murni akan saya 

gunakan untuk kepentingan akadmik sehingga kerahasiaan data Anda akan terjaga. 

Atas kesediaannya Saya sebagai peneliti mengucapkan terima kasih. 

 

Profil Responden 

 

Berilah tanda ceklis ( √ ) pada jawaban yang dianggap sesuai 

 

1. Usia 

□ 19-27 

□ 28-36  

 

2. Jenis kelamin 

□ Laki-laki 

□ Perempuan 

 

3. Pekerjaan 

□ Pelajar/Mahasiswa 

□ Aparatur Sipil Negara 

□ Karyawan Swasta 

□ Wiraswasta 

□ Lainnya ……………. 



 

4. Saya berasal dari, sebutkan provinsinya………………………… 

 

5. Saya berwisata ke Pasar Kaki Langit  

□ Sendiri 

□ Bersama pasangan 

□ Bersama keluarga 

□ Bersama rombongan 

 

6. Saya mengetahui Pasar Kaki Langit dari   

□ Media online 

(sebutkan………………………………………………….) 

□ Media cetak 

(sebutkan…………………………………………..……….) 

□ Media elektronik 

(sebutkan……………………………………..……….) 

□ Media ruang 

(sebutkan…………………………………………..……….) 

□ Mulut ke mulut 

 

7. Saya mengunjungi Pasar Kaki Langit sebagai 

□ Destinasi wisata utama 

□ Destinasi wisata transit 

 

8. Rata-rata pengeluaran selama berwisata di Pasar Kaki Langit 

□ ≤ Rp 20.000 

□ Rp 20.001 – Rp 50.000 

□ Rp 50.001 – Rp 100.000 

□ Rp 100.001 – Rp 150.000 

□ Rp 150.001 – Rp 200.000 

□ ≥ Rp 200.000 



Pertanyaan Penelitian 

 

Berikut beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Berilah 

tanda ceklis ( √ ) pada jawaban yang menurut anda tepat dengan indikator sebagai 

berikut: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

S  : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

No Pertanyaan STS TS S SS 

1 Informasi mudah ditemukan di media online     

2 Media online mampu memberikan feedback secara 

cepat 

    

3 Media online menampilkan laman lain yang dimiliki     

4 Media online menampilkan foto yang menarik      

5 Media online menampilkan video yang menarik      

6 Informasi pada media online mampu menciptakan 

keputusan berwisata 

    

 

Selamat berwisata dan terima kasih 



Lampiran 7 Hasil Rekapitulasi Kuesioner 

NO 
Usia 

(Tahun) 
Jenis 

Kelamin 
Pekerjaan 

Daerah 

Asal 

Wisatawan 

Jumlah 

Wisatawan 

Media 

Promosi 

Kunjungan 

Sebagai 

Destinasi  

Total Belanja 

Wisatawan 

(Rupiah) 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

1 19-27 P Karyawan Swasta Aceh Rombongan Online Transit 
50.001-

100.000 
2 3 3 3 3 4 

2 19-27 P Karyawan Swasta Banten Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

50.001-

100.000 
3 3 2 3 2 3 

3 28-36 L Karyawan Swasta Kep Riau Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

150.001-

200.000 
3 3 4 3 3 3 

4 19-27 P Pelajar/Mahasiswa DIY Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

20.001-

50.000 
3 3 3 3 3 3 

5 19-27 P Pelajar/Mahasiswa DIY Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

20.001-

50.000 
3 3 3 3 3 3 

6 19-27 P Pelajar/Mahasiswa DIY Rombongan 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

20.001-

50.000 
3 3 3 3 3 3 

7 19-27 P Pelajar/Mahasiswa DIY Rombongan 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

50.001-

100.000 
3 4 3 3 3 3 

8 19-27 P Pelajar/Mahasiswa DIY Rombongan 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

50.001-

100.000 
3 4 3 3 3 3 

9 19-27 P Pelajar/Mahasiswa DIY Keluarga Online Utama 
50.001-

100.000 
3 4 3 4 4 3 

10 19-27 P Pelajar/Mahasiswa DIY Keluarga Online Utama 
50.001-

100.000 
3 4 3 4 4 4 

11 19-27 L Wiraswasta DIY Rombongan 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

50.001-

100.000 
3 3 3 3 3 3 

12 19-27 L Pelajar/Mahasiswa DIY Rombongan 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

50.001-

100.000 
3 3 3 3 3 3 

13 19-27 L Pelajar/Mahasiswa DIY Rombongan 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

50.001-

100.000 
3 3 3 3 3 3 

14 19-27 L Pelajar/Mahasiswa DIY Pasangan 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

20.001-

50.000 
3 3 3 3 3 4 



NO 
Usia 

(Tahun) 
Jenis 

Kelamin 
Pekerjaan 

Daerah 

Asal 

Wisatawan 

Jumlah 

Wisatawan 

Media 

Promosi 

Kunjungan 

Sebagai 

Destinasi  

Total Belanja 

Wisatawan 

(Rupiah) 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

15 19-27 L Pelajar/Mahasiswa DIY Pasangan 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

20.001-

50.000 
3 3 3 3 3 3 

16 19-27 P Pelajar/Mahasiswa DIY Keluarga Online Transit 
20.001-

50.000 
3 3 3 3 3 3 

17 19-27 P Pelajar/Mahasiswa DIY Pasangan Online Transit 
20.001-

50.000 
3 3 3 3 3 3 

18 28-36 P Lainnya DIY Pasangan 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

20.001-

50.000 
3 3 3 3 3 4 

19 28-36 P Lainnya DIY Pasangan 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

20.001-

50.000 
3 3 3 3 3 4 

20 19-27 P Karyawan Swasta DIY Keluarga Online Transit 
50.001-

100.000 
3 3 3 3 3 3 

21 19-27 P Karyawan Swasta DIY Rombongan 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

20.001-

50.000 
3 3 3 3 3 3 

22 19-27 P Karyawan Swasta DIY Rombongan 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

20.001-

50.000 
3 3 3 3 3 4 

23 28-36 L Karyawan Swasta DIY Rombongan 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

20.001-

50.000 
3 3 2 2 3 4 

24 28-36 L Wiraswasta DIY Keluarga Online Transit 
20.001-

50.000 
3 3 3 3 3 4 

25 19-27 P Lainnya DIY Keluarga Online Transit 
50.001-

100.000 
3 3 3 3 3 4 

26 19-27 P Lainnya DIY Keluarga Online Transit 
50.001-

100.000 
3 3 3 3 3 4 

27 28-36 L Karyawan Swasta DIY Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

150.001-

200.000 
3 4 4 4 4 4 

28 28-36 P Wiraswasta DIY Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Transit ≤ 200.000 3 2 2 3 3 3 

29 28-36 L 
Aparatur Sipil 

Negara 
DIY Keluarga Online Transit 

100.001-

150.000 
3 2 2 3 3 4 



NO 
Usia 

(Tahun) 
Jenis 

Kelamin 
Pekerjaan 

Daerah 

Asal 

Wisatawan 

Jumlah 

Wisatawan 

Media 

Promosi 

Kunjungan 

Sebagai 

Destinasi  

Total Belanja 

Wisatawan 

(Rupiah) 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

30 28-36 L Wiraswasta DIY Rombongan 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

20.001-

50.000 
3 3 4 4 3 4 

31 19-27 L Pelajar/Mahasiswa DIY Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

20.001-

50.000 
3 4 4 3 3 4 

32 19-27 L Pelajar/Mahasiswa DIY Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

20.001-

50.000 
3 3 3 3 2 4 

33 19-27 P Wiraswasta DIY Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

50.001-

100.000 
3 3 3 3 2 4 

34 28-36 L Karyawan Swasta DIY Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

100.001-

150.000 
3 3 2 3 3 4 

35 28-36 L Wiraswasta DIY Keluarga 
Elektroni

k 
Transit 

50.001-

100.000 
3 3 3 4 4 3 

36 28-36 L Lainnya 
DKI 

Jakarta 
Keluarga Online Utama 

50.001-

100.000 
4 3 4 3 3 3 

37 28-36 P Karyawan Swasta 
DKI 

Jakarta 
Keluarga Online Transit 

100.001-

150.000 
4 3 4 4 3 3 

38 28-36 P Karyawan Swasta 
DKI 

Jakarta 
Keluarga Online Transit 

100.001-

150.000 
4 4 4 4 4 3 

39 28-36 P Wiraswasta Jabar Pasangan Ruang Transit ≤ 20.000 4 4 4 3 3 3 

40 28-36 L Wiraswasta Jateng Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

50.001-

100.000 
4 4 4 4 3 3 

41 19-27 P Pelajar/Mahasiswa Jateng Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

20.001-

50.000 
4 3 4 4 4 3 

42 19-27 P Pelajar/Mahasiswa Jateng Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Transit 

20.001-

50.000 
4 4 4 4 4 3 

43 28-36 L Wiraswasta Jateng Rombongan 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

20.001-

50.000 
4 4 3 4 4 4 

44 28-36 L Wiraswasta Jateng Rombongan 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

20.001-

50.000 
4 3 4 3 3 3 



NO 
Usia 

(Tahun) 
Jenis 

Kelamin 
Pekerjaan 

Daerah 

Asal 

Wisatawan 

Jumlah 

Wisatawan 

Media 

Promosi 

Kunjungan 

Sebagai 

Destinasi  

Total Belanja 

Wisatawan 

(Rupiah) 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 

45 28-36 P Lainnya Jatim Keluarga Online Transit ≤ 20.000 4 3 4 3 3 3 

46 19-27 L Pelajar/Mahasiswa Jatim Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

20.001-

50.000 
4 3 4 4 4 3 

47 19-27 L Pelajar/Mahasiswa Jatim Rombongan 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

20.001-

50.000 
4 4 4 4 4 4 

48 28-36 P 
Aparatur Sipil 

Negara 
Jatim Keluarga 

Mulut ke 

Mulut 
Transit 

20.001-

50.000 
4 4 4 4 4 3 

49 19-27 P Pelajar/Mahasiswa Kaltim Keluarga 
Mulut ke 

Mulut 
Utama 

50.001-

100.000 
4 4 4 4 3 3 

50 19-27 L Pelajar/Mahasiswa 
Kep. 

Riau 
Rombongan 

Mulut ke 

Mulut 
Transit 

100.001-

150.000 
4 3 4 4 4 3 

 

 

 



Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

  



Lampiran 9 Lembar Bimbingan Skripsi 
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