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LAMPIRAN 1 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI 

Kampus Terpadu UMY Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183  

 

KUISIONER PENELITIAN 

Kuisioner ini digunakan untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian skripsi 

dengan judul “Nilai Ekonomi Hutan Rakyat Kecamatan Pajangan, 

Kabupaten Bantul” oleh Taufiq Waisy Alqharni, mahasiswa aktif jurusan Ilmu 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk berpartisipasi dalam hal mengisi 

kuisioner ini dengan teliti dan lengkap serta sesuai kondisi yang ada atau 

dirasakan sehingga dapat memberikan hasil yang objektif. Informasi ini akan kami 

jaga kerahasiaannya, juga tidak untuk dipublikasikan, melainkan hanya untuk 

kepentingan penyelesaian penelitian skripsi. Atas perhatian dan kerjasama 

Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terimakasih.  

Petunjuk Pengisian  : Isi dan pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan 

tanda [x] pada bagian yang sudah tersedia. 

Nomor Responden : 

Tanggal Wawancara : 

Nama   : 
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Alamat   : 

A. Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin   : [a]. Laki-laki  [b]. 

Perempuan 

2. Usia    : . . . . Tahun 

3. Status    : [a]. Menikah  [b]. 

Belum Menikah 

Jika sudah menikah berapa jumlah 

(orang) anggota keluarga yang 

ditanggung? . . . . Orang 

4. Pendidikan Formal Terakhir : 

[a]. SD tidak tamat   [e]. D1/D3 

[b]. SD dan sederajat   [f]. S1 

[c]. SMP dan sederajat  [g]. S2 

[d]. SMA dan sederajat  [h]. S3 

5. Pekerjaan : 

[a]. Petani    [d]. Pegawai Swasta 

[b]. PNS    [e]. Ibu Rumah Tangga 

[c]. Wirausaha   [f]. lainnya: 

6. Pendapatan per bulan (Rp) : 

[a]. <500.000    [d]. 1.500.001 – 2.000.000 

[b]. 500.001 – 1.000.000  [e]. >2.000.000 
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[c]. 1.000.000 – 1.500.000 

B. Kondisi Tempat Tinggal 

1. Berapa jarak (dalam meter) antara rumah Bapak/Ibu/Saudari/i 

dengan Hutan Rakyat? 

[a]. <50    [d]. 251- 350 

[b]. 51 – 150    [e]. 351 - 450 

[c]. 151 – 250    [f]. >450 

2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i suka dengan tempat tinggal anda 

sekarang? 

[a]. Suka    [b]. Tidak Suka 

Alasan: (beri tanda [√], dan jawaban boleh lebih dari satu) 

[ ] faktor kondisi tempat tinggal [ ] faktor harga tanah 

[ ]  faktor tetangga   [ ] faktor dekat dengan 

tempat kerja 

[ ] faktor lingkungan sekitar  [ ] faktor keturunan/tanah 

warisan 

[ ] faktor harga tanah   [ ] lainnya:  

3. Bagaimana kondisi jasa lingkungan (mata air dan kesejukan udara) 

dari Hutan Rakyat yang Bapak/Ibu/Sauara/i rasakan sekarang? 

[a]. Jelek    [c]. Baik 

[b]. Biasa 
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4. Harapan Bapak/Ibu/Saudar/i sebagai penduduk yang tinggal dekat 

Hutan Rakyat? 

 

 

  

 

C. Kesediaan Membayar Masyarakat (Willingness To Pay) 

“Suatu saat nanti kualitas lingkungan akan menurun yang dikarenakan 

berbagai penyebab, misalnya memanfaatkan hasil hutan yang tidak 

ramah lingkungan dan keterbatasan dan untuk menjaga kualitas 

lingkungan tetap baik. Jika manfaat jasa lingkungan dari kawasan hutan 

rakyat Kecamatan Pajangan ini ingin tetap lestari dan bertahan sehingga 

dapat dirasakan selama mungkin, perlu adanya upaya pelestarian dari 

masyarakat sekitar seperti: tunda tebang, tebang pilih, penanaman bibit 

alam jumlah tertentu setiap penebangan satu pohon, dan sebagainya.” 

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i setuju jika dilakukan suatu upaya perbaikan 

kualitas hutan agar jasa lingkungan dapat terjaga? 

[a]. Setuju  [b]. Tidak Setuju 

2. Berapa besar uang (dalam rupiah/bulan) yang ingin Bapak/Ibu/Saudara/i 

berikan kepada pihak pengelola sebesar jasa lingkungan yang anda 

gunakan? 

Rp.   /bulan 



95 
 

 

3. Berikan alasan mengapa Bapak/Ibu/Saudar/i besedia memberikan 

sejumlah uang tersebut? 

 

 

 

4. Ada beberapa alasan mengapa beberapa orang tidak berkenan untuk 

membayar dalam upaya perlindungan Hutan Rakyat di Kecamatan 

Pajangan, Kabupaten Bantul untuk mecncegah terjadinya kekurangan atau 

penurunan kualitas dan kuantitas mutu jasa lingkungan di masa yang akan 

datang. Dapatkah Bapak/Ibu/Saudara/i menjelaskan mengapa anda tidak 

berkenan untuk memberikan imbalan? 

[a]. saya tidak punya uang lebih / saya tidak mampu membayar 

[b]. perubahan kualitas/kuantitas mutu jasa lingkungan tidak dianggap 

penting 

[c]. saya pikir masalah degradasi ini bukan prioritas 

[d]. saya perlu lebih banyak informasi/waktu untuk menjawab pertanyaan 

ini 

[e]. lainnya: 
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