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ABSTRAK 

 

Eksistensi adalah sesuatu keberadaanya yang ingin dikenal dan diketehaui 

orang lain. Food Travel itu sendiri atau disebut wisata kuliner adalah Wisata 

Kuliner merupakan suatu kunjungan ke suatu tempat yang merupakan produsen 

dari suatu makanan, festival makanan, restoran, dan lokasi-lokasi khusus untuk 

mencoba rasa dari makanan dan atau juga untuk memperoleh pengalaman yang 

didapat dari makanan khas suatu daerah. 

Dalam penelitian ini peneliti memakai konsep teori dengan menggunakan 

new media, media sosial,instagram,foodtravel dan eksistensi.Tujuan Penelitian ini 

adalah salah satunya untuk mengetahui bagaimana eksistensi yang dibentuk dalam 

akun @makancengli ini.  

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian studi 

kasus. Jenis data yang disajikan melalui observasi dan wawancara menggunakan 

data primer yaitu sumber data informan yakni pakar media sosial, pemilik akun 

@makancengli dan mahasiswa Universitas Mercu Buana yang mengikuti akun 

@makancengli ini, serta data sekunder melalui sumber data dokumen yang 

diperoleh dari buku-buku dan juga jurnal yang didownload melalui internet dan 

beberapa dokumentasi. Jenis penelitian ini yang digunakan peneliti adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa eksistensi food travel di instagram 

pada official accountinstagram@makancengli sudah cukup baik sebagai seorang 

food travel yang memiliki account foodies. Namun secara garis besar, eksistensi 

yang dibentuk dalam account @makancengli sudah baik dengan memberikan 

konten-konten yang baru dan konsisten, tidak hanya itu perilaku pengguna pada 

akun tersbut juga baik, dan juga membantu untuk khlayak menemukan makanan 

dengan cepat dan mempunya langkah-langkah yang cukup baik. Tidak hanya itu, 

akun tersebut memberikan efek juga bagi pemilik tempat yang diposting oleh 

account @makancengli. Namun dari itu semua ada hambatan dalam mengambil  

gambar dan kendala saat mengambil konten yang baru.  
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