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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini 

maka kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :  

1. Pengunjung Wana Wisata Kawah Putih  yang bersedia membayar willingness to 

pay untuk Jasa lingkungan dipengaruhi oleh Faktor jenis kelamin, domisili, 

pendidikan, dan pendapatan. Pada penelitian ini dilihat bahwa pengunjung yang 

berjenis kelamin perempuan, berdomisili jauh dari destinasi wisata, berpendidikan 

S1 dan berpendapatan sekitar 1.500.000 hingga 3.000.000 rupiah adalah 

pengunjung yang bersedia untuk membayar. Alasannya adalah diperkirakan 

bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi serta pendapatan yang tidak terlalu 

besar memiliki rasa sukarela untuk mengeluarkan uang karena mereka memiliki 

pemikiran yang luas  dan  bukan pula seorang yang berkepentingan/ memiliki 

jabatan tinggi berdasarkan pendapatan yang dimiliki sehingga tidak banyak 

berpikir panjang untuk mengeluarkan uang untuk membayar. Faktor-faktor 

tersebut sepertinya sesuai dengan negara berkembang seperti Indonesia  

dibandingkan dengan negara maju khususnya pada negara barat yang 

berpendapatan tinggi  dan memiliki pengetahuan khusus tentang pro-lingkungan 

atau pro-keberlanjutan serta jenis WTP yang ditawarkan biasanya berupa pajak 

atau donasi yang dipotong dari penghasilan atau uang perjalanan yang digunakan 

sehingga tidak cocok diterapkan untuk negara berkembang seperti di Indonesia. 

2. Dominan besaran nilai yang ingin dibayarkan untuk WTP di Wana Wisata Kawah 

Putih sebesar Rp50.000 dan nilai total WTP pengunjung Wana Wisata Kawah 

Putih sebesar Rp Rp. 2.274.600.228 perbulan.  
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5.2  Rekomendasi 

Berdasarkan hasil, pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, rekomendasi yang dapat disampaikan dalam rangka pengembangan antara 

lain : 

1. Rekomendasi bagi pengelola agar hasil nilai rata-rata WTP dapat dijadikan 

referensi dalam penetapan biaya willingness to pay lingkungan pada Wana 

Wisata Kawah yang selanjutnya dapat dialokasikan sebagai biaya operasional 

dalam upaya pelestarian lingkungan sebagai bentuk pembangunan pariwisata 

berkelanjutan.   

2. Rekomendasi akademik berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

mengenai willingness to pay untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di 

Wana Wisata Kawah Putih, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi 

tambahan untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan adanya penelitian lebih 

lanjut mengenai willingness to pay di lokasi yang berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 


