
97 

 

BAB VI 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai valuasi 

ekonomi hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data primer 141 pengunjung yang diolah dengan 

menggunakan pendekatan Choice Modelling (CM) diperoleh nilai 

Willingness to Pay (WTP) sebesar Rp5.516,00 per orang per satu kali 

kunjungan. Sehingga dengan jumlah sebanyak 141 pengunjung juga 

diperoleh nilai ekonomi ekowisata hutan mangrove Pasar Banggi, 

Rembang sebesar Rp777.756,00 

2. 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.  

3. 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.  
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4. 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 

mangrove semakin tinggi maka akan ada penurunan probabilitas dalam 

memilih alternatif A. 

5. 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. 

6. Pengunjung hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang lebih cenderung 

untuk 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. 

B. Saran 

1. Dari 141 pengunjung rela membayar lebih untuk memperbaiki kualitas 

lingkungan hutan mangrove. Berdasarkan hasil pengolahan data, 

didapat nilai willingness to pay sebesar Rp5.516,00. Jadi, pengelola 

wisata bisa saja memberlakukan tiket masuk sesuai dengan alternatif 

pilihan A dan menaikkan biaya masuk dalam alternatif pilihan tersebut 
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kurang lebih sampai harga Rp5.516,00 karena alternatif A yang lebih 

dominan dipilih pengunjung untuk memperbaiki kualitas lingkungan 

hutan mangrove, karena hal tersebut masih dianggap wajar oleh 

pengunjung dengan jaminan kualitas sarana objek ekowisata hutan 

mangrove Pasar Banggi, Rembang juga ditingkatkan. 

2. Biaya rekreasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pilihan 

pengunjung untuk memperbaiki kualitas lingkungan hutan mangrove 

Pasar Banggi, Rembang. Biaya rekreasi yang besar untuk ke hutan 

mangrove memungkinkan pengunjung untuk memilih objek wisata 

lain untuk dikunjungi. Sehingga, diharapkan pengelola hutan 

mangrove dapat terus melakukan perbaikan kualitas dan penambahan 

sarana agar menambah minat pengunjung untuk mengunjungi hutan 

mangrove Pasar Banggi, Rembang. 

3. Kondisi hutan mangrove memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pilihan pengunjung untuk memperbaiki kualitas lingkungan 

hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang. Diharapkan kepada 

pengelola hutan mangrove untuk melakukan pengembangan objek 

daya tarik wisatanya agar kondisi hutan mangrove semakin bagus 

sehingga pengunjung tidak akan jenuh. 

4. Tingkat pendidikan pengunjung memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pilihan pengunjung untuk memperbaiki kualitas 

lingkungan hutan mangrove Pasar Banggi, Rembang. Kebanyakan 

pengunjung masih berstatus pelajar  sehingga untuk menarik 



100 

 

pengunjung lain yang berstatus selain pelajar pengelola objek wisata 

harus lebih untuk meningkatkan promosi tidak hanya “dari mulut ke 

mulut” tetapi juga bisa melalui media online. Karena kebanyakan 

pelajar yang datang memperoleh informasi mengenai hutan mangrove 

melalui temannya yang lebih dulu pernah berkunjung ke hutan 

mangrove Pasar Banggi, Rembang. 

5. Atribut lokasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pilihan pengunjung untuk memperbaiki kualitas lingkungan hutan 

mangrove Pasar Banggi, Rembang. Jadi diharapkan pengelola objek 

wisata hutan mangrove melakukan perbaikan sarana maupun prasarana 

yang ada di hutan mangrove terutama pada akses jalan masuk menuju 

ke lokasi hutan mangrove sehingga pengunjung akan lebih nyaman 

untuk berkunjung kembali ke hutan mangrove Pasar Banggi, 

Rembang. 

6. Peluang pengunjung lebih banyak yang memilih pilihan A 

dibandingkan pilihan B, hal ini dikarenakan biaya masuk yang 

ditawarkan pilihan A lebih kecil daripada pilihan B. Pilihan A 

memiliki fasilitas yang kurang lengkap bila dibandingkan dengan 

pilihan B yang jauh lebih lengkap. Sehingga untuk jalan tengahnya 

pengelola objek wisata dapat menambahkan biaya masuk pada pilihan 

A namun tetap dengan menambah fasilitas meskipun tidak selengkap 

seperti pada pilihan B. Jadi, pengunjung dapat tetap merasa puas 
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dengan fasilitas yang di hutan mangrove meskipun ada sedikit 

penambahan biaya. 

7. Agar hutan mangrove Pasar Banggi dikenal luas sebagai daerah wisata, 

maka diharapkan agar dinas yang terkait yaitu Dinas Pariwisata untuk 

ikut berperan dalam mempromosikannya baik itu melalui media secara 

online maupun melalui media cetak yang bekerjasama dengan media 

cetak sekitar. 

8. Agar hutan mangrove dapat dimanfaatkan untuk sarana wisata dan 

pendidikan maka pengelola diharapkan untuk membangun menara 

pengamatan. Menara ini berfungsi untuk mengamati keragaman jenis 

burung yang hidup di hutan mangrove dengan didukung pula adanya 

buku pengenalan jenis burung agar memudahkan pengunjung 

mengetahui jenis burung-burung tersebut, sehingga wisata ini dapat 

dinikmati oleh semua kalangan yang datang untuk berkunjung ke 

hutan mangrove. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Karena keterbatasan waktu, penelitian ini hanya ditujukan pada 

pengunjung yang berada didalam hutan mangrove Pasar Banggi, 

Rembang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat ditujukan pada 

masyarakat sekitar hutan mangrove saja sehingga dapat diperoleh data 

yang lebih menyeluruh lagi. 

2. Besarnya alternatif pilihan pengunjung pada penelitian ini 42,9 pesen 

dipengaruhi oleh faktor variabel biaya rekreasi, variabel kondisi hutan 
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mangrove, variabel tingkat pendidikan serta atribut lokasi hutan 

mangrove. Sisanya, 57,1 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

model. Jadi, penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah atau 

menggunakan lain pada penelitian tersebut. 

3. Penelitian ini menggunakan metode Choice Modelling dan analisis 

logistik binari dalam proses penelitiannya. Ada beberapa skenario 

pilihan pengunjung yang digunakan dalam metode CM dan dalam 

penelitian ini hanya ditawarkan 2 skenario pilihan pengunjung saja. 

Sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah 

lagi alternatif pilihan pengunjung agar pengunjung juga bisa memilih 

alternatif yang memang sesuai dengan keinginan mereka. 


