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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Variabel umur mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemampuan membayar dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan objek 

wisata pantai Lakey di Kabupaten Dompu. Semakin bertambahnya umur 

seseorang, maka pola pikir dalam menggali ilmu pengetahuan semakin 

bertambah serta tingkat kepedulian akan pentingnya menjaga dan 

melindungi lingkungan alam dan lingkungan masyarakat sekitar akan 

bertambah. 

2. Variabel lama pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesediaan membayar dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan objek 

wisata pantai Lakey di Kabupaten Dompu. Lama pendidikan yang tinggi 

akan tercipta suatu pemikiran yang lebih matang akan pentingnya menjaga 

kelestarian lingkungan, sehingga menghasilkan perubahan lingkungan yang 

lebih baik terhadap lingkungan alam sekitar desa-desa wisata tersebut. 

3. Variabel jenis kelamin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesediaan membayar dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan objek 

wisata pantai Lakey di Kabupaten Dompu. Jumlah pengunjung perempuan 

lebih banyak dari jumlah pengunjung laki-laki karena perempuan lebih 

sadar dan nilai WTP lebih tinggi dari laki-laki. 

4. Variabel   pendapatan   berpengaruh   positif   dan   signifikan   untuk   

bersedia membayar  dalam  upaya  memperbaiki  kualitas  lingkungan  
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objek  wisata  pantai Lakey di Kabupaten Dompu.   Dengan penghasilan 

yang tinggi sehingga kesediaan pengunjung untuk membayar dalam usaha 

memperbaiki kualitas lingkungan objek wisata pantai Lakey di Kabupaten 

Dompu agar semakin tinggi. 

5. Variabel frekuensi kunjungan memiliki nilai positif sehingga signifikan 

dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan objek wisata pantai Lakey di 

Kabupaten Dompu. Semakin sering pengunjung mendatangi objek wisata 

kemampuan membayar utuk upaya perbaikan kualitas lingkungan objek 

wisata pun semakin tinggi karena pengunjung akan memiliki keinginan 

untuk kembali lagi untuk menikmati objek wisata tersebut. 

6. Variabel lama kunjungan memiliki nilai negatif namun tetap signifikan 

terhadap pengaruh kesediaan dalam usaha perbaikan kualitas lingkungan 

objek wisata pantai Lakey di Kabupaten Dompu. Semkin lama kunjungan 

wisatwan di objek wisata semakin tinggi kesadaran menjaga kualitas 

lingkungan objek wisata karena mereka akan lebih merasa nyaman berada 

di objek wisata dengan kualitas lingkungan yang baik. 

 

B. Saran 

 
1. Dari hasil penelitian yang di lakukan menunjukakan bahwa semua variabel 

tidak semuanya menunujukan nilai positif dan signifikan dalam perbaikan 

kualitas lingkungan pantai Lakey Kabupaten Dompu. Sehingga yang 

diharapkan untuk lebih mendukung perbaikan kualitas lingkungan tersebut 

diperlukan juga kerjasama antara pengelola objek wisata, masyarakat 

sekitar, dan pemerintah dalam sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan 
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kualitas lingkungan di objek wisata pantai Lakey yang terdapat di 

Kabupaten Dompu. Serta ditambahnya wahana bermain untuk anak-anak, 

wahana air, fasilitas untuk orang tua, dan penambahan petugas keamanan 

pantai agar tingkat penggunjung bisa bertambah terus setiap tahunnya, di 

objek wisata Pantai Lakey Kabupaten Dompu. 

2. Harapannya semakin bertambah umur wisatawan akan bertambah juga 

kesadaran untuk menjaga lingkungan objek wisata pantai Lakey, agar 

bertambahnya pengunjung yang umurnya lanjut usia segera di sediakan 

fasilitas atau tempat istirahat orang tua dengan cara menambah fasilitas 

yang membuat orang tua agar lebih nyaman agar orang tua bisa menikmati 

indahnya pantai pantai dengan tenang dan ditambahnya area yang teduh 

pada pinggir pantai sehingga banyak dari pengunjung yang usia lanjut bisa 

semakin banyak sehingga meniningkatkan nilai willingness to pay 

perbaikan kualitas lingkungan pantai Lakey. 

3. Pendapatan yang dimiliki oleh wisatawan diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran untuk menjaga lingkungan objek wisata pantai Lakey. 

Diharapkan pihak pemerintah dan penggelola obyek wisata pantai Lakey 

dapat menyediakan wahana yang lebih banyak dan bertaraf internasional 

agar dapat menarik dan bertambahnya pengunjung yang memiliki 

pendapatan tinggi lebih banyak karna adanya wahana dan pengelolaan yang 

lebih baik. Pendapatan tinggi wisatawan akan meningkatakan nilai 

willingness to pay untuk perbaikan kualitas lingkungan objek wisata pantai 

Lakey. 
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4. Diharapkan dari pihak penggelola agar dalam pengelolaan obyek wisata 

Pantai Lakey agar dapat wisatawan berpendidikan yakin terhadap 

pengelolaan wisata Pantai Lakey lebih rapi dan ada perkembangan yang 

siknifikan, hal ini akan menggundang wisatawan yang berpendidikan lebih 

tinggi untuk datang berkunjung. Semakin tinggi lama pendidikan yang 

ditamatkan diharapkan dapat meningkatkan pola pikir wisatawan akan 

pentingnya menjaga kualitas lingkungan objek wisata, sehingga dapat 

meningkatkan nilai willingness to pay perbaikan kualitas lingkungan pantai 

Lakey. 

5. Secara umumnya untuk pemerintah daerah di Dompu agar lebih 

memperhatikan penggelolaan dan penataan obyek wisata keseluruhan di 

Kabupaten Dompu untuk lebih maju. Akses transportasi lebih baik agar 

dapat di tempuh oleh wisatawan dengan angkutan yang lebih nyaman. 

Promosi yang lebih gencar harus di lakukan dengan di tambahnya fasilitas 

yang memadahi dan nyaman dengan tingkat keamanan juga harus di 

tingkatkan agar penggunjung bisa lebih tenang dalam menikmati obyek 

wisata pantai Lakey. Agar seluruh variabel yang terikat terhadap 

peningkatan nilai willingness to pay dapat meningkat untuk perbaikan 

lingkungan wisata pantai Lakey. 


