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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Choice Modelling (CM) 

Penelitian ini dimulai pada tanggal 15 April 2016 sampai dengan 

tanggal 1 Mei 2016 di Hutan Mangrove Pasar Banggi, Rembang. Data 

diperoleh dengan cara interview dan pengisisan kuesioner oleh 150 

responden yang merupakan pengunjung Hutan Mangrove Pasar Banggi, 

Rembang. Dari keseluruhan sampel yang digunakan dalam olah data 

hanya sebanyak 141 responden yang digunakan untuk olah data 

dikarenakan adanya pengurangan data yang dianggap ekstrim atau data 

yang dianggap dapat menghasilkan model regresi yang kurang baik, 

sehingga tujuan dari pengurangan tersebut adalah agar data yang diperoleh 

dapat menghasilkan model regresi yang baik.  

Model ini pada dasarnya hampir sama dengan contingent valuation 

method, karena didasarkan atas preferensi responden untuk mengestimasi 

nilai ekonomi suatu ekosistem dalam bentuk barang dan jasa, bedanya 

terletak pada responden yang diminta untuk memilih kondisi yang disukai 

bukan diminta untuk memberikan penilaian secara langsung dari suatu 

ekosistem. CM merupakan metode dimana responden diminta untuk 

menentukan alternatif pilihan berdasarkan skenario. Dalam aplikasinya, 

responden diberikan serangkaian pilihan yang terdiri dari dua atau lebih 

alternatif pilihan. Satu alternatif merupakan kombinasi dari beberapa 

atribut yang memiliki nilai, atau biasa disebut level. Nilai Willingness to 
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Pay dari model ini disimpulkan secara tidak langsung berdasarkan pilihan 

yang diberikan oleh responden. 

Pada penelitian ini, pengunjung diberikan beberapa skenario untuk 

menentukan alternatif pilihan dalam menjaga kelestarian hutan mangrove 

Pasar Banggi, Rembang. Skenario tersebut adalah alternatif pilihan untuk 

diadakannya biaya masuk di hutan mangrove. 

Pada setiap alternatif pilihan yang diberikan, disertai dengan 

beberapa atribut yang bervariasi seperti biaya, pengadaan dan perbaikan 

sarana maupun prasarana yang ada di lokasi. Pilihan tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 5.1 berikut ini: 

TABEL 5.1 

Skenario Alternatif Pilihan Pengunjung 
Atribut Kondisi Awal Pilihan A Pilihan B 

Biaya 

Masuk 
 

Tidak Ada 
 

Rp10.000 
 

Rp25.000 

Biaya 

Parkir 
 

Rp3.000 (motor) 

Rp8.000 (mobil) 

 
Rp2.000 (Motor) 

Rp5.000 (Mobil) 

 
Bebas biaya parkir 

Tempat 

Sampah  
Minim tempat sampah sehingga 

pengunjung terkadang buang 

sampah sembarangan 

 
Penambahan 3 tempat sampah 

agar kebersihan area hutan 

mangrove tetap terjaga 

 
Penambahan 5 tempat sampah 

agar kebersihan area hutan 

mangrove tetap terjaga 

Jalan  
Jalan masih dari tanah sehingga 

becek kalau hujan 

 

 
Tidak Ada Perbaikan jalan masuk 

area hutan mangrove sehingga 

ketika hujan tidak becek 

 
Perbaikan jalan masuk area 

hutan mangrove sehingga 

ketika hujan tidak becek 

Gazebo 
 

Memiliki 1 gazebo besar 

menghadap ke pantai 

 

 
Penambahan 1 Gazebo lagi agar 

ketika banyak pengunjung yang 

datang tidak perlu berdesakan 

hanya di 1 gazebo untuk 

menikmati pemandangan pantai 

 
Penambahan 2 Gazebo lagi 

agar ketika banyak pengunjung 

yang datang tidak perlu 

berdesakan hanya di 1 gazebo 

untuk menikmati pemandangan 

pantai 

Penjaga 

Hutan  
Tidak ada penjaga atau petugas 

untuk mengontrol pengunjung 

yang datang 

 
Ada 1 penjaga atau petugas area 

hutan untuk mengontrol dan 

menjaga pengunjung agar tidak ke 

area yang dilarang dalam hutan 

mangrove 

 
Ada 2 penjaga atau petugas 

area hutan untuk mengontrol 

dan menjaga pengunjung agar 

tidak ke area yang dilarang 

dalam hutan mangrove 
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Berdasarkan Tabel 5.1 diatas terlihat bahwa pada kondisi awal 

sebelum adanya alternatif pilihan pengunjung, di lokasi wisata hutan 

mangrove tidak ada biaya masuk. Kemudian dengan adanya alternatif 

pengunjung diberikan pilihan untuk memilih alternatif A atau Alternatif B 

yang merupakan besar biaya masuk yang mungkin dapat diterapkan. 

Alternatif A menawarkan biaya masuk sebesar Rp10.000,00 sedangkan 

alternatif B menawarkan biaya masuk sebesar Rp25.000,00. 

Biaya parkir pada kondisi awal yaitu Rp3.000,00 untuk motor dan 

Rp8.000,00 untuk mobil. Kemudian pengunjung diberikan pilihan yaitu 

untuk memilih alternatif A dengan biaya parkir yang diterapkan 

Rp2.000,00 untuk mobil dan Rp5.000,00 untuk mobil, sedangkan 

alternatif B pengunjung bebas dari biaya parkir. 

Untuk menjaga kebersihan lokasi wisata pada kondisi awal tempat 

sampah yang tersedia masih terbilang minim atau sedikit, sehingga untuk 

mencegah pengunjung yang suka membuang sampah sembarangan, 

kemudian pengunjung diberikan pilihan yaitu alternatif A akan 

diadakannya penambahan 3 tempat sampah dan alternatif B sengan adanya 

penambahan 5 tempat sampah. Hal ini diharapkan agar pengunjung tertib 

untuk membuang sampah pada tempatnya. 

Jalan setapak yang menuju ke lokasi hutan mangrove masih berupa 

tanah sehingga akan rawan becek dan licin ketika musim hujan. Sehingga 

pengunjung diberikan pilihan yaitu alternatif A jalan masih tetap berupa 

tanah dan alternatif B jalan masuk akan diakan perbaikan sehingga ketika 
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musim hutan tidak lagi becek dan licin. Sehingga diharapkan dengan 

adanya alternatif tersebut, pengunjung tetap nyaman untuk berkunjung ke 

hutan mangrove. 

Di lokasi hutan mangrove juga hanya ada sebuah gazebo besar 

yang berada di ujung jembatan menghadap ke laut lepas. Sehingga 

pengunjung diberikan pilihan juga yaitu alternatif A adanya penambahan 1 

gazebo lagi dan alternatif B adanya penambahan 2 gazebo. Hal ini 

dimaksutkan agar ketika banyak pengunjung yang datang, tidak perlu 

berdesakan hanya di 1 gazebo saja sehingga pengunjung tetap nyaman 

untuk menikmati pemandangan yang tersedia. 

Pada kondisi awal tidak ada penjaga di dalam hutan mangrove 

yang daapat mengontrol keamanan pengunjung. Sehingga ditawarkan 

alternatif A yaitu adanya 1 penjaga dan alternatif B adanya 2 penjaga 

untuk tetap bisa mengontrol baik itu keamanan maupun keselamatan 

pengunjung di hutan mangrove. 

Kemudian dari hasil penelitian dari 141 responden menunjukkan 

sebanyak 91 pengunjung (64,5 persen) memilih alternatif A dan 50 

pengunjung (35,5 persen) memilih alternatif B. Hal ini berarti pengunjung 

lebih cenderung untuk memilih alternatif A daripada alternatif B. Sebagian 

besar pengunjung memilih alternatif A berdasarkan biaya masuk yang 

dianggap masih terjangkau karena kebanyakan pengunjung adalah pelajar. 

Sedangkan alternatif B dipilih berdasarkan sarana dan prasarana tambahan 

yang dilengkapi guna menambah kenyamanan pengunjung. Sehingga ini 
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membuktikan bahwa tingkat kesadaran pengunjung untuk ikut 

memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang 

masih sangatlah kurang. 

Peluang responden dalam memilih alternatif yang disediakan 

dianalisis menggunakan analisis regresi logistik binari. Dalam CM, setiap 

pengamatan merupakan discreate 0 – 1. Asumsi ini diperlukan untuk 

menyatakan keputusan pengunjung dalam memilih salah satu alternatif (1) 

dan tidak memilih alternatif lain (0).  

TABEL 5.2 

Variabel Dependen 

Variabel Internal Value 

Alternatif B 0 

Alternatif A 1 

 

Berdasarkan Tabel 5.2 diatas diperoleh informasi bahwa 

variabel dependen memiliki 2 kategori yaitu 1 untuk alternatif A dan 0 

untuk alternatif B.  

Nilai WTP dalam Choice Modelling tidak diperoleh secara 

langsung tetapi disimpulkan secara tidak langsung berdasarkan 

keputusan wisatawan, yang selanjutnya WTP dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi logistik binari. Hasil analisis regresi 

logistik binari antara alternatif pilihan dan atribut (variabel yang 

mepengaruhi) dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0 yang telihat 

seperti Tabel dibawah ini: 
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TABEL 5.3 

Variables in The Equation 

Variabel Koefisien Exp(B) 

Constant (Konstanta) 7,677 

(1,982) 

2,159 

Cost (Biaya Rekreasi) 0,000*** 

(0,000) 

1,000 

Cond (Kondisi hutan mangrove) 1,255* 

(0,734) 

3,507 

Edu (Tingkat Pendidikan) -0,342** 

(0,146) 

0,711 

Atribut (Atribut Lokasi) -1,212** 

(0,526) 

0,298 

         Variabel dependen: Choice (Alternatif Pilihan) 1: jika memilih A ; 0 : jika memilih B 

         Tanda ( ) menunjukkan Standart Error 

   *signifikan pada α : 10% ; **signifikan pada α : 5% ; ***signifikan pada α : 1% 

 

Dari Tabel 5.3 diatas juga dapat diperoleh model logit sebagai berikut 

(Widodo, 2013): 

    [
 

   
] 

             (    )       (    )       (   )       (         ) 

Dimana: 

Cost  : Biaya Rekreasi 

Cond  : Kondisi hutan mangrove dibanding tempat wisata lain 

Edu  : Tingkat Pendidikan Pengunjung 

Atribut  : Atribut Lokasi Hutan Mangrove 

Pada Tabel 5.3 diketahui bahwa nilai Exp (B) variabel biaya 

rekreasi adalah sebesar 1,000 dan nilai koefisien regresi bertanda positif. 

Nilai ini dapat diintepretasikan bahwa pengunjung yang biaya rekreasinya 

semakin besar akan relatif memiliki peluang untuk memilih alternatif A 

dengan peluang memilih alternatif B sebesar 1,000 kali lebih besar bila 

dibandingkan dengan pengunjung yang biaya rekreasinya kecil. Tanda 

positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa jika biaya rekreasi 
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pengunjung semakin besar maka akan ada peningkatan probabilitas 

pengunjung dalam memilih alternatif A begitupun sebaliknya jika biaya 

rekreasi pengunjung semakin kecil makan akan ada penurunan probabilitas 

pengunjung dalam memilih alternatif B.. 

Nilai Exp (B) variabel kondisi hutan mangrove adalah 3,507 dan 

nilai koefisien regresi bertanda positif, yang dapat diinterpretasikan bahwa 

pengunjung yang merasa kondisi hutan mangrove bagus akan relatif 

memiliki peluang untuk memilih alternatif A dengan peluang memilih 

alternatif B adalah sebesar 3,507 kali lebih besar dibandingkan dengan 

pengunjung yang merasa kondisi hutan mangrove kurang bagus. Artinya 

adalah jika kondisi hutan mangrove itu semakin bagus maka akan ada 

peningkatan probabilitas pengunjung dalam memilih alternatif A dan 

sebaliknya jika kondisi hutan mangrove itu kurang bagus maka akan ada 

penurunan probabilitas pengunjung dalam memilih alternatif B karena 

koefisien regresi yang juga bertanda positif. 

Nilai Exp (B) variabel tingkat pendidikan adalah 0,711 dan nilai 

koefisien regresi bertanda negatif, yang dapat diinterpretasikan bahwa 

pengunjung yang memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan 

relatif memiliki peluang untuk memilih alternatif A dengan peluang 

memilih alternatif B adalah sebesar 0,711 kali lebih besar dibandingkan 

dengan pengunjung yang tingkat pendidikannya rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika tingkat pendidikan pengunjung hutan mangrove 

semakin tinggi maka akan ada penurunan probabilitas dalam memilih 
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alternatif A, namun sebaliknya jika tingkat pendidikan pengunjung hutan 

mangrove semakin rendah maka akan meningkatkan probabilitas 

pengunjung dalam memilih alternatif B ini dibuktikan dengan nilai 

koefisien regresi yang juga bertanda negatif. 

Nilai Exp (B) atribut lokasi hutan mangrove adalah 0,298 dan nilai 

koefisien regresi bertanda negatif, yang dapat diinterpretasikan bahwa bila 

atribut lokasi hutan mangrove tersebut semakin baik maka pengunjung 

akan relatif memiliki peluang untuk memilih alternatif A dengan peluang 

alternatif B sebesar 0,298 kali lebih besar dibandingkan ketika atribut 

lokasi hutan mangrove tidak baik. Sehingga jika atribut lokasi hutan 

mangrove semakin baik maka akan ada penurunan probabilitas 

pengunjung dalam memilih alterntaif A, sebaliknya jika atribut lokasi 

hutan mangrove tidak baik maka akan ada peningktan probabilitas 

pengunjung dalam memilih alternatif B hal ini dikarenakan nilai koefisien 

regresi  yang bertanda negatif. 

Nilai Willingness to Pay (WTP) wisatawan terhadap alternatif 

pilihan pengunjung secara tidak langsung diperoleh dengan menggunakan 

persamaan (Putrantomo, 2010): 
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Berdasarkan dari persamaan tersebut diperoleh nilai WTP 

pengunjung untuk memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove Pasar 

Banggi, Rembang adalah sebesar Rp5.516,00 per orang. Sehingga dengan 

jumlah pengunjung sebanyak 141 orang diperoleh nilai ekonomi ekowisata 

hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang sebesar Rp777.756,00. 

B. Pengujian R Square 

Pada model regresi biasa, koefisien korelasi dikenal sebagai R
2
 

atau R square, sedangkan untuk model logit dipakai Cox & Snell R Square 

atau Nagelkerke R Square. Berikut hasil analisisnya: 

TABEL 5.4 

Uji R Square 

Nagelkerke R 

Square 

0,429 

 

Dari Tabel 5.4 diatas menunjukkan bahwa nilai Nagelkerke R 

Square 0,429 yang artinya sebanyak 42,9 % keragaman dapat dijelaskan 

oleh model, sedangkan sisanya (100%-42,9%) = 57,1% dijelaskan oleh 

faktor (variabel) lain di luar model penelitian. 

C. Pengujian LR (Likelihood Ratio) 

Uji Likelihood Ratio (LR) biasa disebut sebagai Uji F pada model 

regresi linear berganda biasa. Dalam model regresi logistik binari uji ini 
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biasanya dilihat dari Omnibus Tests of Model Coefficients yaitu dengan 

melihat signifikasi dan membandingkannya dengan nilai α.  

H0  = Tidak ada variabel independen yang signifikan mempengaruhi 

dependen 

H1  = Ada variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel 

depeden 

Tingkat signifikasi yang digunakan adalah α = 1%, H0 ditolak jika 

nilai signifikasi (P-value) < α.  

TABEL 5.5 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

Sig. Keterangan 

0,000 Signifikan 

 

Dari Tabel 5.5 diatas terlihat bahwa nilai P-value 0,000 < α 0,01 

yang artinya adalah H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan dengan α 

sebesar 1%, maka faktor variabel biaya rekreasi, variabel kondisi hutan 

mangrove, variabel tingkat pendidikan serta atribut lokasi secara signifikan 

mempengaruhi pilihan pengunjung. 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Biaya Rekreasi terhadap Pilihan Pengunjung 

Pada hasil penelitian ini, biaya rekreasi memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap pilihan pengunjung untuk memperbaiki kualitas 

lingkungan hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang. Jika biaya rekreasi 

pengunjung semakin besar maka akan ada peningkatan probabilitas 

pengunjung dalam memilih alternatif A. Ini sesuai hipotesis awal yaitu 
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bahwa diduga biaya rekreasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

pilihan pengunjung untuk memperbaiki kualitas lingkungan hutan 

mangrove Pasar Banggi, Rembang. 

Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh 

Rawi.SB (2012) dengan studi kasus di Redang Marine Park (RMP) 

Malaysia. Pada penelitian tersebut bahwa biaya berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap alternatif pilihan wisatawan untuk memilih lokasi 

wisata. 

Hal ini dikarenakan pengunjung ingin menghemat biaya rekreasi 

mereka sehingga cenderung memilih alternatif A yang memiliki biaya 

lebih murah meskipun fasilitas yang ditawarkan kurang lengkap tidak 

mempengaruhi pilihan mereka. Kebanyakan pengunjung hutan mangrove 

hanya melihat biaya saja dalam memilih alternatif yang terdapat dalam 

skenario tanpa melihat fasilitas lain yang ditawarkan. Ini menjadi salah 

satu bukti bahwa masih kurangnya kesadaran pengunjung hutan mangrove 

untuk ikut memperbaiki kualitas lingkungan disana serta menjadi pembeda 

dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

2. Pengaruh Kondisi Hutan Mangrove terhadap Pilihan Pengunjung 

Pada hasil penelitian ini, kondisi hutan mangrove memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pilihan pengunjung untuk 

memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove Pasar Banggi, 

Rembang. Jika kondisi hutan mangrove itu semakin bagus maka akan ada 

peningkatan probabilitas pengunjung dalam memilih alternatif A. Ini 
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sesuai hipotesis awal yaitu bahwa diduga kondisi hutan mangrove 

berpengaruh positif signifikan terhadap pilihan pengunjung untuk 

memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove Pasar Banggi, 

Rembang.  

Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh 

Putrantomo.F (2010) dengan studi kasus di Terumbu Karang, Taman 

Nasional Karimunjawa. Pada penelitian tersebut kondisi dari tempat lain 

tidak berpengaruh signifikan terhadap alternatif pilihan wisatawan untuk 

memilih lokasi snorkeling. 

Hal ini bisa dikarenakan pengunjung yang merasa dengan biaya 

masuk yang murah tersebut mereka masih tetap bisa untuk menikmati 

pemandangan yang bagus di lokasi hutan mangrove, sehingga mereka juga 

akan merasa cukup puas dengan adanya fasilitas yang tersedia sekarang 

tanpa perlu adanya perbaikan. Karena mereka yang datang ke hutan 

mangrove biasanya hanya bertujuan untuk melihat pemandangan lepas 

kearah laut dan hanya ingin untuk berfoto saja. Sehingga tak jarang 

mereka tidak terlalu begitu peduli dengan kelengkapan fasilitas yang 

ditawarkan. 

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pilihan Pengunjung 

  Pada hasil penelitian ini, tingkat pendidikan pengunjung memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap pilihan pengunjung untuk 

memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove Pasar Banggi, 

Rembang. Artinya bahwa jika tingkat pendidikan pengunjung hutan 



93 
 

mangrove semakin tinggi maka akan ada penurunan probabilitas dalam 

memilih alternatif A. Ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yaitu bahwa 

diduga tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pilihan 

pengunjung untuk memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove Pasar 

Banggi, Rembang. 

Hal tersebut bisa dipengaruhi faktor pola pikir pengunjung yang 

berpendidikan tinggi akan semakin matang dan cenderung akan semakin 

sadar tentang pentingnya untuk ikut memperbaiki kualitas lingkungan 

hutan mangrove agar tetap lestari sehingga mereka merasa perlu untuk 

adanya perbaikan kualitas dan penambahan sarana maupun prasarana 

penunjang yang ada di hutan mangrove demi kenyamanan ketika 

berkunjung lagi ke hutan mangrove tersebut tanpa harus melihat besar 

biaya yang harus dikeluarkan.  

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jennett. 

J dan Gillespie. R (2011) studi kasus di South –West Marine Area. 

Penelitian tersebut juga diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pilihan wisatawan. 

4. Pengaruh Atribut Lokasi terhadap Pilihan Pengunjung 

Pada hasil penelitian ini, atribut lokasi memiliki pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pilihan pengunjung untuk memperbaiki kualitas 

lingkungan hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang. Artinya bahwa jika 

atribut lokasi hutan mangrove semakin baik maka akan ada penurunan 

probabilitas pengunjung dalam memilih alterntaif A. Ini tidak sesuai 
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dengan hipotesis awal yaitu bahwa diduga atribut lokasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap pilihan pengunjung untuk memperbaiki kualitas 

lingkungan hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang.. 

Hal tersebut bisa dipengaruhi faktor pengunjung yang 

menginginkan adanya perbaikan sarana maupun prasarana yang ada di 

hutan mangrove terutama pada akses jalan masuk menuju hutan mangrove 

yang masih berupa tanah sehingga ketika musim hutan tiba jalan menuju 

ke lokasi hutan mangrove akan becek dan licin, inilah yang dapat 

menyebabkan pengunjung hutan mangrove tersebut ingin adanya 

perbaikan jalan menuju lokasi hutan mangrove sehingga ketika musim 

hujan pengunjung yang datang ke area lokasi hutan mangrove juga akan 

tetap nyaman tanpa takut terpeleset jatuh ke area tambak disekitar jalan 

menuju ke lokasi. Pengunjung juga tidak begitu mempedulikan meskipun 

besar biaya yang harus dikeluarkan cenderung lebih tinggi.  

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yan. J 

(2008) studi kasus di China. Penelitian tersebut juga diperoleh hasil bahwa 

Atribut lokasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pilihan 

wisatawan. 

E. Peluang Pilihan Pengunjung 

Peluang pilihan pengunjung menunjukkan besarnya peluang yang dimiliki 

oleh pengunjung untuk memilih salah satu alternatif pilihan yang telah 

disediakan, peluang pilihan pengunjung ini digunakan untuk mengetahui 

alternatif pilihan mana yang mendominasi pilihan pengunjung. Untuk 
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menghitung peluang pengunjung dalam memilih alternatif pilihan yang 

tersedia dihitung dengan rumus (Widiodo, 2013): 

   
  

    
 

Dimana: 

Ṕ  = Peluang kejadian 

    = Eksponensial dari L 

L  =   [
 

   
] 

1. Peluang pengunjung memilih alternatif A untuk memperbaiki kualitas 

lingkungan hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang 

  [
  

    
] 

   [
        

          
]        

Artinya bahwa peluang pengunjung yang memilih alternatif A untuk 

memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang 

adalah sebesar  0,629 

2. Peluang pengunjung memilih alternatif B untuk memperbaiki kualitas 

lingkungan hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang 

Ṕ (0) = 1 – 0,629 = 0,371 

Artinya bahwa peluang pengunjung yang memilih alternatif B untuk 

memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang 

adalah sebesar 0,371 
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 Dari penghitungan peluang pilihan pengunjung diatas diperoleh 

nilai   pada alternatif pilihan A adalah sebesar 0,629 dan nilai   pada 

alternatif pilihan B adalah sebesar 0,371 menunjukkan bahwa pengunjung 

hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang lebih dominan memilih alternatif 

pilihan A, dimana alternatif tersebut memiliki biaya masuk yang lebih 

rendah bila dibandingkan dengan alternatif pilihan B. Sehingga alternatif 

pilihan yang memiliki biaya rendah menjadi pilihan favorit pengunjung 

meskipun fasilitas yang ditawarkan tidaklah begitu lengkap. Hal ini bisa 

dikarenakan masih kurang sadarnya pengunjung dalam berpartisipasi 

untuk memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove, sehingga 

menyebabkan mereka kurang begitu peduli dalam memilih alternatif 

pilihan.  

 


