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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang pengaruh 

content marketing travel series Jalan Jalan Men terhadap minat berkunjung wisatawan 

muda pada destinasi wisata nusantara, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Content marketing travel series Jalan Jalan Men yang terdiri dari relevansi, 

akurasi, bernilai, mudah dipahami, mudah ditemukan, dan konsisten, 

berada pada kategori baik dengan indikator tertinggi yaitu dimensi mudah 

ditemukan dan indikator terendah adalah dimensi akurasi. 

2. Minat berkunjung yang terdiri dari saying positive thing about the brand, 

purchasing intentions, dan paying premium price for the brand berada pada 

kategori tinggi dengan indikator tertinggi yaitu dimensi saying positive 

thing about the brand dan indikator terendah adalah dimensi paying 

premium price for the brand. 

3. Dari hasil penelitian diketahui bahwa setiap peningkatan content marketing 

maka terjadi pula kenaikan pada minat berkunjung. Maka content 

marketing berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai pengaruh content marketing 

terhadap minat berkunjung wisatawan muda pada destinasi wisata nusantara, maka 

peneliti ingin mengajukan saran yang dapat dijadikan sebagai solusi dan semoga bisa 

dijadikan masukan baik untuk pelaku industri pariwisata, kreator video travelling, 

maupun untuk penelitian berikutnya, yaitu: 

1. Diharapkan kepada kreator travel series Jalan Jalan Men untuk 

meningkatkan keakurasian informasi yang disampaikan dalam setiap 
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episodenya dalam bentuk seperti agar para penonton semakin mempercayai 

kredibilitas semua informasi yang disampaikan. 

2. Kepada para pelaku industri pariwisata Indonesia untuk terus meningkatkan 

minat wisatawan muda pada destinasi wisata nusantara melalui content 

marketing, melalui sistem kerjasama dengan para kreator video travelling 

supaya semakin banyak anak muda Indonesia yang memiliki minat untuk 

berkunjung ke pariwisata Indonesia dan lebih memilih pariwisata Indonesia 

ketimbang pariwisata luar negeri. 

3. Kepada para pembuat video atau kreator video travelling untuk 

memanfaatkan platform digital seperti media sosial youtube untuk berkreasi 

secara konsisten membuat konten yang mempromosikan destinasi wisata 

nusantara, seperti vlog atau review tempat wisata, untuk bisa terus 

meningkatkan minat berkunjung wisatawan muda pada destinasi wisata 

nusantara. 

4. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

mengenai faktor faktor lain yang memengaruhi minat berkunjung yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini sehingga dapat melengkapi penelitian ini 

seperti faktor harga, atraksi wisata, motivasi wisata, dan word of mouth. 
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