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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini seperti 

yang telah dijelaskan yaitu sebagai berikut: 

1. Nilai willingness to pay untuk perbaikan kualitas lingkungan di sekitar 

kawasan konservasi mangrove daerah pantai Baros adalah Rp. 5.000. 

Dari nilai tersebut diketahui 68 % atau sebanyak 68 orang dari total 

responden 100 orang menyatakan bersedia membayar untuk perbaikan 

kawasan konservasi mangrove di daerah pantai Baros. 

2. Variabel tingkat pendidikan pada penelitian ini menunjukkan pengaruh 

positif dan signifikan terhadap willingness to pay konservasi mangrove di 

daerah pantai Baros. Ini berarti semakin tinggi pendidikan yang ditempuh 

responden maka tingkat kesediaan membayar responden semakin besar. 

3. Variabel pendapatan pada penelitian ini menunjukkan pengaruh positif 

signifikan terhadap willingness to pay konservasi mangrove di daerah 

pantai Baros. Ini berarti semakin tinggi pendapatan responden maka 

tingkat kesediaan membayar responden semakin besar. 

4. Variabel umur dari hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya 

pengaruh signifikan terhadap willingness to pay konservasi mangrove di 

daerah pantai Baros. Ini berarti rentang usia responden dari yang tua dan 

masih muda tidak mempengaruhi tingkat partisipasi responden terhadap



56 
 

 
 

kesediaan membayar atas perbaikan lingkungan sekitar kawasan 

konservasi. 

5. Variabel jenis kelamin dan status pernikahan dalam penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari masing-

masing variabel terhadap willingness to pay konservasi mangrove di 

daerah pantai Baros. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan sumberaya 

alam berbasis masyarakat secara langsung melibatkan seluruh lapisan 

masyarakat tanpa memperhatikan status pernikahan seseorang dan jenis 

kelamin laki-laki maupun perempuan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Besarnya nilai willingness to pay diharapkan dapat digunakan untuk 

membiayai sarana dan prasarana dalam perbaikan lingkungan di sekitar 

kawasan konservasi mangrove daerah pantai Baros. 

2. Diharapkan kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi mangrove 

Baros dengan pendapatan lebih tinggi dari Rp 1.128.000  yang 

merupakan  rata-rata pendapatan masyarakat dusun Baros agar bersedia 

membayar lebih banyak dari nilai WTP sebesar Rp 5.000 sehingga 

pengelolaan dan pemeliharaan mangrove terselenggara lebih baik. 

3. Disarankan kepada masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi agar 

terlibat secara langsung dalam perbaikan lingkungan di sekitar kawasan 

konservasi dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 
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4. Disarankan pemerintah maupun dinas terkait melakukan sosialisasi dan 

penyuluhan secara berkala kepada seluruh lapisan masyarakat baik laki-

laki dan perempuan yang masih muda dan sudah tua, mengenai peranan 

penting keberadaan ekosistem mangrove di kawasan pantai Baros. 

5. Disarankan kepada seluruh komponen masyarakat baik penduduk 

setempat maupun pemerintah agar melestarikan ekosistem mangrove 

Baros sebagai kawasan konservasi dapat berjalan sesuai dengan 

fungsinya sehingga dapat menimbulkan rasa tanggungjawab bersama. 

6. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar lebih memperhatikan kembali 

variabel-variabel yang digunakan, metode maupun alat ukur. 

 


