
i 
 

ANALISIS PENGGUNAAN INSTAGRAM DALAM MENINGKATKAN 

KUJUNGAN WISATAWAN 

(Studi Kasus Wisata Alam Sikembang) 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

M.SUKMANOV ARDHY 

NO. MHS 513100233 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PARIWISATA 

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMPTA  

 

YOGYAKARTA 

2020 



ii 
 

ANALISIS PENGGUNAAN INSTAGRAM DALAM MENINGKATKAN 

KUJUNGAN WISATAWAN 

(Studi Kasus Wisata Alam Sikembang) 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

Untuk memenuhi Syarat Guna Memperoleh 

Gelar Sarjana Pariwisata 

 

 

Disusun Oleh : 

M.SUKMANOV ARDHY 

NO. MHS 513100233 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PARIWISATA 

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMPTA  

YOGYAKARTA 

2020 

 









vi 
 

HALAMAN MOTTO 

“Tiada yang mereka nanti-nantikan kecuali datangnya Allah dan malaikat (pada 

hari kiamat) dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya dan hanya 

kepada Allah dikembalikan segala urusan’’ (al-Baqarah: 210) 

Diantara urusan yang menakutkan dan mengerikan yang akan terjadi setelah 

datangnya Allah adalah dihisabnya amalan setiap hamba selama hidupnya di 

dunia. (Penulis) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



vii 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Dipersembahkan kepada : Teruntuk semua orang yang selalu bertanya; “Kapan 

saya akan di wisuda?” 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

 Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-

Nya, serta dengan usaha sepenuh hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Kepariwisataan pada Program Studi Pariwisata Sekolah Tinggi AMPTA 

Yogyakarta. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas 

dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini pennulis ingin 

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang 

telah berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan 

skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara 

tulus ikhlas penulis ucapkan kepada : 

1. Bapak Budi Hermawan ,Drs,MM selaku Pembimbing I yang telah sabar 

memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk-petunjuk dalam 

penulisan skripsi ini. 

2. Ibu Mona Erythrea Nur Islami, SIP, MA selaku Pembimbing II yang telah 

sabar juga memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk-petunjuk 

dalam penulisan skripsi ini. 

3. Penguji utama Bapak Nikasius Jonet Sinangjoyo, Sos., M.Si yang telah 

memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan dan 

mempresentasikan penelitian ini 

4. Bapak Arif Dwi Saputra, S.S., M.M selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta. 



ix 
 

5. Para responden penelitian yang telah meluangkan waktu untuk 

menyampaikan berbagai informasi dan mengisi angket penelitian. 

Semoga bantuan bapak / ibu dan para responden dicatat sebagai amal ibadah oleh 

Tuhan Yang Maha Esa. 

 Akhir kata penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi 

semua pihak maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Tak lupa penulis berharap 

adanya kritik dan saran dari semua pihak pembaca untuk perbaikan penelitian 

berikutnya. 

Yogyakarta,   

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i 

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. ii 

BERITA ACARA UJIAN .............................................................................. iii 

HALAMAN PERNYATAAN.........................................................................iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................... v 

KATA PENGANTAR .................................................................................. vii 

DAFTAR ISI ................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL ........................................................................................ xii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xiii 

ABSTRAK ................................................................................................... xiv 

BAB I PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 

B.   Fokus Masalah ................................................................................. 6 

C. Pertanyaan Penelitian ....................................................................... 6  

D. Tujuan Penelitian ............................................................................. 6  

E. Manfaat Penelitian ........................................................................... 7 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

A. Landasan Teori ................................................................................ 8 

B.    Kerangka Pemikiran ....................................................................... 23 



xi 
 

C. Penelitian Terdahulu  ..................................................................... 24 

 

BAB III. METODE PENELITIAN  

A. Metode Penelitian .......................................................................... 35 

1. Jenis Penelitian ......................................................................... 35 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................... 36 

3. Sumber Data ............................................................................ 36 

4. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 37 

5. Populasi dan Sampel ................................................................ 39 

6. Keabsahan Data........................................................................ 39 

B. Metode Analisis Data ..................................................................... 40 

C. Alur Penelitian ............................................................................... 42 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A.   Deskripsi Objek Penelitian .................................................................. 43 

B.    Deskripsi Responden .......................................................................... 51 

1. Hasil Wawancara .......................................................................... 51 

2. Hasil Kuesioner/Angket ................................................................ 54 

C. Pembahasan Hasil Penelitian................................................................. 70 

BAB V. PENUTUP  

A.   Kesimpulan ......................................................................................... 84 

B.    Saran .................................................................................................. 86 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1 Tanggapan Responden Penyataan 1 ......................................... 50 

Table 4.2 Tanggapan Responden Penyataan 2 ......................................... 51 

Table 4.3 Tanggapan Responden Penyataan 3 ......................................... 52 

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Penyataan 4 ......................................... 53 

Tabel 4.5 Tanggapan Responden Penyataan 5 ......................................... 54  

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Penyataan 6 ......................................... 55 

Table 4.7 Tanggapan Responden Penyataan 7 ......................................... 56 

Tabel 4.8 Tanggapan Responden Penyataan 8 ......................................... 57  

Tabel 4.9 Tanggapan Responden Penyataan 9 ......................................... 58 

Tabel 4.10 Tanggapan Responden Penyataan 10 ....................................... 59 

Tabel 4.11 Tanggapan Responden Penyataan 11 ....................................... 60 

Tabel 4.12 Tanggapan Responden Penyataan 12 ....................................... 61 

Tabel 4.13 Tanggapan Responden Penyataan 13 ....................................... 62 

Tabel 4.14 Tanggapan Responden Penyataan 14 ....................................... 63 

Tabel 4.15 Tanggapan Responden Penyataan 15 ....................................... 64 

Tabel 4.16 Tanggapan Responden Penyataan 16 ....................................... 65 

Tabel 4.17 Tanggapan Responden Penyataan 17 ....................................... 66 

Tabel 4.18 Tanggapan Responden Penyataan 18 ....................................... 67 

Tabel 4.19 Tanggapan Responden Penyataan 19 ....................................... 68 

Tabel 4.20 Tanggapan Responden Penyataan 20 ....................................... 69 

Tabel 4.21 Jenis Kelamin  Responden ....................................................... 70 

Tabel 4.22 Usia Responden..........................................................................71 

Tabel 4.23  Asal Daerah Responden.............................................................71 

Tabel 4.24 Pekerjaan Responden.................................................................72 

 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Model Teoritis Minat Kujungan Wisatawan  ........................... 42 

Gambar 4.1 Foto Sikembang Park Spot Selfie ............................................ 43 

Gambar 4.2 Foto Sikembang Park Warung Makan ..................................... 45  

Gambar 4.3 Foto Sikembang Park Tempat Ibadah ...................................... 46 

Gambar 4.4 Foto Sikembang Park Kedai Kopi ........................................... 46 

Gambar 4.5 Foto Sikembang Park Tempat Parkir ....................................... 47 

Gambar 4.6 Foto Sikembang Park Aula Pengelola ...................................... 48 

Gambar 4.7 Foto Sikembang Park Spot Selfie ............................................ 49 

Gambar 4.8 Foto Sikembang Park Spot Selfie ............................................ 49 

Gambar 4.9 Foto Sikembang Park Spot Selfie ............................................ 50 

Gambar 4.10 Foto Sikembang Park Spot Selfie ............................................ 50 

Gambar 4.11 Foto Sikembang Park Spot Selfie ............................................ 51 

Gambar 4.12 Foto Sikembang Park Spot Selfie ............................................ 52 

Gambar 4.13 Foto Sikembang Park Spot Selfie ............................................ 53 

Gambar 4.14 Foto Akun Instagram Sikembang Park .................................... 54 

Gambar 4.15 Foto Wisatawan Berstatus Mahasiswa ..................................... 77 

Gambar 4.16 Foto – Foto Akun Instagram Sikembang Park ......................... 78 

Gambar 4.17 Foto Caption Akun Instagram Sikembang Park ....................... 80 

Gambar 4.18 Foto Caption yang menarik perhatian ...................................... 82 

Gambar 4.19 Foto Home Stay Sikembang Park ............................................ 84 



xv 

 

ABSTRAK 

 

Analisis Penggunaan Instagram Dalam Meningkatkan Kunjungan 

Wisatawan  (Studi Kasus: Wisata Alam Sikembang) 

  

Media sosial penggunaannya dirasa mudah, hemat biaya dan efektif dalam 

pemasaran pariwisata bagi suatu daerah, maka hal tersebut yang membuat media 

sosial semakin diminati untuk sarana komunikasi dan promosi. Selain itu 

penggunaan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mengekspresikan 

pengalaman melalui foto maupun video bisa dalam bentuk komentar sebagai bentuk 

interaksi tidak hanya dengan keluarga tetapi juga bisa dengan orang lain. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana eksistensi 

wisatawan untuk menuju ke destinasi yaitu untuk mengetahui adanya penggunaan 

instagram dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Sikembang Park. 

 

Pengambilan data dilakukan dengan tahap analisis data menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, meliputi analisis data yang diperoleh melalui observasi, 

dokumentasi, wawacara serta kuesioner atau angket. Kemudian dilakukan tabulasi 

data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Peneliti menarik kesimpulan 

awal dari hasil sementara yang ada, kemudian melakukan mencocokan hasil 

kesimpulan awal dengan kesimpulan akhir dengan bukti-bukti yang ada dalam 

penelitian, adapun jumlah sampel yang di ambil sebanyak 30 orang (Responden). 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial instagram di 

destinasi alam Si kembangpark dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan, 

Dari tabulasi data didapat tanggapan positif wisatawan. Hasil tabulasi menunjukkan 

bahwa media sosial instagram sangat penting dalam meningkatkan kunjungan 

wisatawan, karena promosi sangat mempengaruhi  dalam penentuan kunjungan ke 

sebuah tempat atau destinasi wisata. Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase 

jawaban responden pada kuesioner yang telah disebarkan dan diolah kedalam 

tabulasi data pada hasil penelitian ini, dari hasil tersebut diperoleh persentase 

sebesar 59,53% menyatakan setuju. 

 

 

Kata Kunci : Instagram, Kunjungan Wisatawan , Wisata Alam Sikembang 
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ABSTRACT 

Analysis of the Use of Instagram in Increasing Tourist Visits                                    

(Case Study: Nature Tourism Sikembang) 

The use of social media is easy, cost effective and effective in marketing 

tourism for an area, so that makes social media more attractive for communication 

and promotion. Besides the use of social media can also be used to express 

experiences through photos and videos can be in the form of comments as a form of 

interaction not only with family but also with others. 

The purpose of this study was to determine the extent of the existence of 

tourists to go to destinations, namely to find out the use of Instagram in increasing 

tourist arrivals in Sikembang Park. 

Data retrieval is done with the data analysis stage, including data analysis 

obtained through observation, documentation, interviews and questionnaires or 

questionnaires. Then tabulate the data in accordance with the context of the problem 

under study. The researcher draws the initial conclusions from the interim results, 

then matches the initial conclusions with the final conclusions with the evidence in 

the study, as for the number of samples taken as many as 30 people (respondents). 

Based on the results of the research location, both interviews and 

questionnaires for natural tourist destinations Sikembang can be concluded that 

social media Instagram can increase interest in tourist visits, from the tabulated data 

obtained that there is a positive response from tourists, tabulation results show that 

social media Instagram is very important for increase tourist visits, because 

promotion greatly influences the determination of visits to a place or tourist 

destination. This can be seen from the results of the percentage of respondents' 

answers on the questionnaire that has been distributed and processed into tabulated 

data on the results of this study. From this result, a percentage is obtained 59,53% 

agreed. 

 

Keywords: Instagram, Tourist Visits, Nature Tourism Sikembang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbicara mengenai Pariwisata tentunya tidak jauh dari karakteristik 

sosial budaya dan kearifan lokal dari suatu daerah serta masyarakatnya. Dengan 

adanya berbagai sisi tersebut tentunya mempengaruhi suatu daerah untuk dapat 

berkembang dan mempunyai nilai lebih untuk dapat bersaing dengan daerah 

lainnya. Karaketristik suatu daerah akan sia-sia apabila dari lapisan masyarakat 

tidak dapat mendukung, memanfaatkan, bahkan mengembangkan daerahnya 

sendiri. Suatu pengembangan daerah dapat dipastikan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat sekitar mulai dari sandang, pangan, dan papan. Pengembangan 

daerah yang sangat dekat dengan masyarakat serta kearifan budaya lokal salah 

satunya yaitu Pariwisata. Peran masyarakat sekitar sangat dibutuhkan dalam 

pengembangan suatu daerah. Suatu daerah yang akan dikembangkan menjadi 

sebuah tempat wisata, masyarakat pun turut berperan aktif di dalamnya, karena 

masyarakatlah yang lebih mengerti keadaan dan potensi-potensi daerahnya. 

Daerah yang telah dikembangkan menjadi tempat wisata tentunya bertujuan 

sebagai upaya mempercepat laju pertubuhan ekononi, sosial, maupun budaya 

daerah tersebut. Peran masyarakat sangat dibutuhkan, karena tempat wisata 

tentunya membutuhkan tenaga masyarakat dalam mengelolanya. Fakta tersebut 

cukup menjadi contoh bahwa pariwisata dapat berperan sebagai media 
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peningkatan taraf hidup masyarakat dalam hal ekonomi, karena dengan adanya 

tempat wisata masyarakat dapat meningkatkan penghasilan didalamnya. 

Salah satu Kaupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah 

yang kaya akan sumber daya alam hutan dan laut adalah Kabupaten Batang. 

Kabupaten Batang merupakan daerah yang terletak dijalur strategis Pantai Utara 

yang menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah, sehingga sangat 

strategis untuk dikembangkan sebagai daerah wisata. Sektor pariwisata 

merupakan salah satu sektor yang strategis dan potensial untuk dikelola dan 

dikembangkan di Kabupaten Batang, mengingat potensi objek wisata yang 

dimiliki kabupaten Batang sangat beragam meliputi objek wisata daerah pantai, 

dataran rendah, sampai daerah pegunungan dibeberapa kecamatan. Namun 

hingga saatini perkembangan pariwisata di Kabupaten Batang belum 

menunjukkan hasil yang maksimal. 

Pada sekarang ini salah satu daya tarik wisata yang sangat diminati 

dengan beragam kajian kesenian dan alam yang indah yaitu Sikembang Park, 

yang terletak pada Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Daya tarik wisata 

tersebut cukup menambah keanekaragaman wisata di Kabupaten Batang. 

Tempat ini, berupa sebuah taman yang berada di area perbukitan di desa 

Kambangan dengan pemandangan yang menjubkan. Di area tersebut wisatawan 

dapat menikmati udara yang sejuk, asri, selfi spot dan terdapat sebuah taman 

bermain untuk berbagai umur mulai dari anak-anak sampai dewasa.  

Sikembang Park bukan hanya menyuguhkan atraksi wisata saja, namun 

di tempat ini juga menyediakan berbagai menu tradisional mulai dari makanan 
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dan minuman yang berasal dari hasil kebun masyarakat sekitar. Seperti minuman 

teh dan kopi yang berasal dari kebun teh Sikembang. Serta untuk makanan di 

Sikembang Park ini juga menyediakan berbagai makanan khas yaitu nasi jagung, 

mendoan, peretan, ondal-andil, dan jajanan khas Jawa lainnya. Disini juga 

terdapat sebuah gardu pandang untuk menikmati pesona alam yang begitu hijau 

dan deretan hutan pinus dari ketinggian. Taman wisata ini dapat dikunjungi 

mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB. Rute wisata 

Sikembang Park cukup mudah jika dikunjungi melalu jalur Pantura Kota Batang 

dengan jarak tempuh 33,1 km atau memakan waktu perjalanan sekitar 1jam. 

Rute dapat dimulai melalui Alun-alun Kota Batang kearah selatan menuju 

Kecamatan Wonotunggal kemudian diteruskan melewati ke Kecamatan Bandar 

dan Area Pondok belajar Tazaka lurus mengikuti jalan sekitar 2 km sudah 

sampai lokasi. 

Dibalik keindahan agro wisata Sikembang Park terdapat juga kelemahan 

dari segi pemasaran atau promosi. Karena wisatawan yang berkunjung belum 

banyak dari luar kota melainkan masih orang-orang sekitar daerah tempat 

tersebut. Belum banyak yang mengetahui lebih lanjut tentang Sikembang Park 

dari segi lokasi dan apa saja yang terdapat disana. Hal ini menjadi motivasi 

peneliti melakukan pendekatan penelitian terhadap masyarakat untuk 

berkomunikasi dalam konteks pemasaran. Konsep dari pemasaran itu sendiri 

yaitu mengembangkan pemasaran melalui media sosial seperti instagram ataupu 

membuat brosur tentang Sikembang Park dan panduan Produk wisata.  
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Kebiasaan wisatawan tersebut yang mayoritas adalah wisatawan dari 

kalangan pelajar dan keluarga untuk melakukan pengunggahan hasil fotonya 

melalui media sosial. Kecenderungan perilaku wisatawan ini diharapkan dapat 

menjadi sarana promosi yang efektif bagi suatu destinasi dalam menciptakan 

daya saing. Sebelumnya sudah banyak cara yang dipakai dalam memajukan 

pariwisata, misalnya menggunakan promosi di TV, iklan, brosur, dan pameran. 

Promosi pariwisata melalui media sosial bisa dikatakan sebagai cara yang 

tergolong baru dan berdampak besar juga dalam mendorong mobilitas 

wisatawan (Fatanti & Suyadnya, 2015). Dengan menggunakan media sosial 

wisatawan atau konsumen dapat membagikan pengalaman mereka serta bisa 

juga digunakan sebagai sumber dalam pencarian informasi mengenai destinasi 

wisata (Gohil, 2015). Selain untuk promosi pariwisata, media sosial juga bisa 

menciptakan peluang bisnis. Facebook, Twitter, Instagram, merupakan beberapa 

contoh dari media sosial. Dimana penggunaannya harus terhubung dengan 

jaringan internet. 

Media sosial penggunaannya dirasa mudah, hemat biaya dan efektif 

dalam pemasaran pariwisata bagi suatu daerah, maka hal tersebut yang membuat 

media sosial semakin diminati untuk sarana komunikasi dan promosi (Gohil, 

2015). Selain itu penggunaan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk 

mengekspresikan pengalaman melalui foto maupun video bisa dalam bentuk 

komentar sebagai bentuk interaksi tidak hanya dengan keluarga tetapi juga bisa 

dengan orang lain (Martínez, Berrozpe, & Lasarte, 2014). 
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Dalam penelitian ini peneliti tertarik dengan kegiatan komunitas wisata 

Kabupaten Batang pada akun Instagram @sikembangpark. Komunitas wisata 

Kabupaten Batang terbentuk dari gabungan beberapa pengguna Instagram yang 

mencoba mencari peluang dalam mendorong dan mengembangkan potensi 

pariwisata daerah yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui 

akunnya @sikembangpark. Dalam upaya mempromosikan potensi pariwisata, 

biasanya @wisataKabupaten Batang menggunakan foto dan video sebagai 

bahan promosi pariwisata yang tujuannya dapat menarik calon wisatawan. 

Tetapi penggunaannya sebagian besar menggunakan foto dalam 

mempromosikan potensi pariwisata daerah. Apalagi Instagram menemukan 

bahwa penggunaan foto lebih diminati karena dirasa menarik dibanding dengan 

penggunaan check-in (measure). Menurut Goodman (dalam Martínez et al., 

2014) menyatakan bahwa media sosial tersebut telah memberikan kontribusi 

untuk mengungkap pentingnya fotografi digital sebagai sarana ekspresi dan 

komunikasi, tidak hanya di kalangan teman-teman dan keluarga, tetapi juga pada 

orang asing. Dengan digunakannya foto yang diambil langsung dari tempat 

aslinya dalam suatu tempat pariwisata dapat menjadikannya daya tarik tersendiri 

bagi wisatawan. 

Untuk itu peneliti memilih Instagram dikarenakan media tersebut juga 

banyak digemari untuk berbagi foto dan video. Serta penulis memilih akun 

@sikembangpark dikarenakan akun tersebut milik komunitas yang aktif dalam 

mempromosikan pariwisata daerah. Dalam upaya mempromosikan potensi 

pariwisata daerah, komunitas selalu tidak terlepas dari penggunaan media sosial 
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Instagram serta dalam upaya mempromosikan potensi pariwisata daerah ini 

@sikembangpark melakukannya secara sukarela tanpa adanya ikut campur dan 

bantuan dari dinas. Hal tersebutlah yang mendorong dan menarik untuk diteliti 

oleh peneliti. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan dari latar belakang 

peneliti ingin menganalisis dengan judul “ANALISIS PENGGUNAAN 

INSTAGRAM DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN (Studi 

kasus: Wisata alam Sikembang)”. 

B. Fokus Masalah 

Agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas 

terarah dan tidak meluas. Maka dibuatlah fokus masalah yaitu analisis 

penggunaan instagram dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di 

Sikembang Park.  

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka dapat diajukan pertanyaan 

dalam penelitian ini yaitu “ Bagaimana analisis penggunaan instagram dalam 

meningkatkan kunjungan wisatawan di Sikembang Park?” 

D. Tujuan Penelitian 

Adanya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

eksistensi wisatawan untuk menuju ke destinasi yaitu untuk mengetahui adanya 

penggunaan instagram dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di 

Sikembang Park. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan yang diperoleh penulis tentang 

pemasaran terpadu terhadap kunjungan wisatawan dan menjadi referensi 

untuk kemudian dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dalam berwisata. 

b. Penelitian ini akan menjadi bekal penulis dalam pemasaran terpadu 

terhadap kunjungan wisatawan di masa depan. 

2. Bagi Lokasi Penelitian  

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat maupun 

stakeholder. Berupa bahan masukan dan pemasaran terpadu dijadikan 

pertimbangan dalam  meningkatkan kunjungan wisatawan. 

3. Bagi Lembaga 

a. Hasil penelitian ini menambah khasanah keilmuan, sehingga bisa 

dijadikan referensi penelitian. 

b. Dapat menambah ragam penelitian yang telah dibuat serta menjadi acuan 

bagi para mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan tema yang 

sama. 

4. Bagi Peneliti Lain 

a. Dapat memberikan masukan bagi mereka yang menjadikan penelitian ini 

lebih lanjut. 

b. Dapat dijadikan sumber pembanding dalam penelitian dengan tema yang 

sama. 
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