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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 

18.110 pulau yang dimilikinya dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Negara 

Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan 

purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu 

merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan 

dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara 

optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat (Nandi, 2008). 

Berdasarkan pada data World Tourism Organization (WTO), akibat dari 

krisis global bulan Oktober tahun 2008 menyebabkan penurunan pertumbuhan 

pariwisata dunia. Pada bulan Januari–April 2009, pariwisata global turun sebesar 

8,4 persen. Untuk kawasan ASEAN, beberapa negara juga mengalami penurunan. 

Singapura turun 9,2 persen, Thailand turun 15 persen, serta Vietnam juga merosot 

17,7 persen. Sedangkan untuk negara ASEAN yang mengalami kenaikan adalah 

Malaysia tumbuh sebesar 4,4 persen, Fillipina 0,18 persen, serta Indonesia yang 

mampu tumbuh hingga 1,38 persen. Pada tahun 2012, sektor pariwisata menjadi 

penyumbang devisa negara terbesar kelima untuk negara Indonesia. Di Triwulan 

pertama tahun 2013, pariwisata Indonesia juga mengalami peningkatan yang 
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cukup progresif. Peningkatan ini bisa dilihat dari jumlah wisatawan mancanegara 

yang mencapai angka 1,29 juta orang pada bulan Januari–Februari 2013, naik 

sebesar 3,28 persen apabila dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga bulan September 2013, 

untuk ketiga kalinya, Indonesia mengalami peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara lebih dari 750 ribu orang setiap bulannya. Bahkan pada 

bulan Juni dan Agustus, kunjungan wisatawna mencapai 789.594 dan 771.009 

wisatawan. 

Menurut UU No. 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Menurut Pitana 

(2008), suatu kegiatan yang secara tidak langsung menyentuh dan melibatkan 

masyarakat, yang berdampak terhadap masyarakat setempat disebut dengan 

pariwisata. Bahkan pariwisata merupakan pendobrak energi yang luar biasa, 

sehingga dapat membuat masyarakat mengalami perkembangan dalam berbagai 

aspek. 

Perkembangan sektor pariwisata memiliki hubungan timbal balik terhadap 

sumber daya manusia dan sumber daya alam. Hal tersebut menjadi salah satu 

faktor terpenting dalam mengembangkan objek-objek wisata yang dimiliki oleh 

suatu daerah, sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang 

berkontribusi dalam membangun aktifitas ekonomi pariwisata daerah. Di sisi lain, 

sumber daya alam juga merupakan sumber daya yang berhubungan dekat dengan 

sektor pariwisata. Sumber daya alam banyak menyediakan objek-objek wisata 
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yang tersebar di seluruh nusantara, dimana objek-objek wisata tersebut tidak kalah 

menarik dengan objek wisata buatan. Sumber daya alam dan lingkungan 

menyediakan satu set kompleks nilai untuk individu dan manfaat untuk 

masyarakat. Kawasan lindung, misalnya, menawarkan panorama indah, serta 

memberikan nilai pendidikan dan nilai spiritual. Ada berbagai jenis kawasan 

lindung yang dirancang untuk memberikan layanan yang berbeda kepada 

masyarakat, seperti: taman nasional, taman zoo, taman budaya dan sejarah, wisata 

alam atau taman, taman hiburan, taman anak-anak, taman sport, kebun raya dan 

pembibitan. Taman Zoological berguna dalam melindungi satwa liar dari bahaya, 

dan meningkatkan jumlah mereka melalui pemuliaan. Selain itu, kebun binatang 

juga penting untuk penelitian dan tujuan pendidikan dan menciptakan kesadaran 

konservasi satwa liar kepada publik (Mekonnen, 2011). 

Pemangku kepentingan di bidang Pariwisata Yogyakarta menyadari bahwa 

mempertahankan dan mengembangkan tempat wisata merupakan sumber devisa 

yang baik untuk pembangunan. Yogyakarta yang memiliki sebutan sebagai “kota 

pelajar” ini pun semakin giat dalam mengeksiskan sarana dan prasarana yang 

edukatif bagi masyarakat dalam maupun luar Yogyakarta. Berikut ini adalah data 

wisatawan Kebun Raya dan Kebun Binatang (KRKB) Gembira Loka pada tahun 

2003-2014: 
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Tabel 1.1. Data Wisatawan Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Zoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Sumber: Humas dan Diklat KRKB Gembira Loka Zoo, 2003 – 2014 

 

Termasuk dalam mengembangkan berbagai tempat hiburan dan rekreasi 

yang menarik serta edukatif salah satunya yakni Kebun Binatang dan Kebun Raya 

Gembira Loka Yogyakarta. Tempat wisata kebun binatang yang hanya satu-

satunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini, merupakan alternatif hiburan 

yang dapat dikunjungi masyarakat Yogyakarta ataupun masyarakat luar 

Yogyakarta baik bersama keluarga ataupun teman-teman. Kebun Raya dan Kebun 

Binatang (KRKB) Gembira Loka Yogyakarta. Tempat wisata tersebut 

memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat terutama anak-anak, yang juga 

merupakan tempat rekreasi keluarga serta taman belajar. 

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penurunan wisatawan yang terjadi pada 

tahun 2006, disebabkan adanya gempa dahsyat yang melanda Yogyakarta. Faktor 

Jumlah Wisatawan 

Tahun Jumlah 

2003 638,782 

2004 673,098 

2005 574,473 

2006 354,354 

2007 507,188 

2008 670,079 

2009 944,880 

2010 885,376 

2011 1,198,800 

2012 1,440,816 

2013 1,547,496 

2014 1,796,865 
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bencana alam di suatu daerah dapat mempengaruhi faktor perekonomian di daerah 

tersebut menjadi menurun. Akan tetapi, penurunan wisatawan di Gembira Loka 

setelah gempa berangsur membaik. Hal tersebut dapat dilihat mulai tahun 2007 

hingga 2009 dan kembali mengalami penurunan wisatawan pada tahun 2010 

dimana pada tahun tersebut Kota Yogyakarta kembali dilanda musibah dengan 

terjadinya erupsi gunung Merapi yang berakibat menurunnya jumlah kunjungan 

wisata ke Kota Yogyakarta. Pada tahun 2011, pihak Gembira Loka berupaya 

untuk menaikan target sekitar 1.000.000 wisatawan, tentunya pihak Gembira Loka 

melakukan upaya-upaya dalam menarik minat wisatawan sehingga jumlah 

wisatawan hingga akhir tahun mengalami kenaikan yang drastis. Pada tahun 2012, 

2013, dan 2014, jumlah wisatawan yang mendatangi Gembira Loka terus 

mengalami kenaikan, dimana jumlah wisatawan pada tahun 2014 adalah sebesar 

1.796.865 wisatawan. Kenaikan jumlah wisatawan tersebut dapat terjadi karena 

upaya-upaya yang dilakukan pihak pengelola Gembira Loka seperti dengan 

memperbaiki fasilitas-fasilitas, sarana pra sarana, serta penambahan jumlah satwa 

yang terdapat di kebun binatang Gembira Loka sehingga mampu memberikan 

kenyamanan terhadap wisatawan dan meningkatkan minat wisatawan dalam 

berkunjung ke kebun binatang tersebut.  

Sementara itu, di kota Yogyakarta terdapat objek wisata yang sejenis 

dengan Gembira Loka yaitu Purawisata. Sejenis yang dimaksud disini adalah 

kedua objek wisata tersebut memiliki wisatawan rata-rata yang didominasi oleh 

anak-anak kecil atau murid-murid dari usia PAUD hingga SMP. Meskipun 
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demikian, jumlah wisatawan dari kedua objek wisata tersebut memiliki perbedaan 

yang sangat signifikan. 

Table 1.2. Data Wisatawan Purawisata, Kebun Binatang Gembira Loka, 

dan Museum Benteng Vredeburg 

Jumlah Wisatawan 

Tahun Purawisata Gembira Loka 
Museum Benteng 

Vredeburg 

2008 148.602 670,079 59.729 

2009 123.502 944,880 103.762 

2010 194.227 885,376 200.210 

2011 35.930 1,198,800 139.280 

2012 36.960 1,440,816 240.794 

      Sumber: Statistik Kepariwisataan 2012, BPS Kota Yogyakarta, 2008-2012 

Tabel 1.2  menunjukkan perbedaan yang signifikan diantara ketiga jumlah 

wisatawan objek wisata, yaitu Purawisata, Gembira Loka, dan Museum Benteng 

Vredeburg. Perbedaan tersebut sudah terlihat dari tahun 2008, dimana jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke Purawisata sebanyak 148.602 wisatawan, dan 

jumlah wisatawan Museum Benteng Vredeburg 59.729 wisatawan, sedangkan 

jumlah wisatawan di Gembira Loka mencapai angka 670,079 wisatawan. 

Perbedaan jumlah wisatawan tersebut terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Pada 

tahun 2009, jumlah wisatawan Gembira Loka sebesar 944.880 wisatawan, 

sementara itu jumlah wisatawan di Purawisata dan Museum Benteng Vredeburg 

masing-masing sebanyak 123.502 wisatawan dan 103.762 wisatawan. 

Jumlah perbedaan yang sangat signifikan diantara ketiga obyek wisata 

tersebut tidak hanya terhenti di tahun 2009. Pada tahun 2010, jumlah wisatawan 

yang berkunjung ke Purawisata adalah sebanyak 194.227 wisatawan, dan jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke Museum Benteng Vredeburg adalah sebanyak 

200.210 wisatawan serta 885.376 wisatawan untuk jumlah wisatawan di Gembira 
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Loka. Pada tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2011 dan tahun 2012, jumlah 

wisatawan paling banyak diantara ketiga objek wisata tersebut adalah jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke Gembira Loka, dengan nilai perbandingan yang 

sangat drastis dan terlihat signifikan. 

Table 1.3. Data Wisatawan dan Laju Pertumbuhan Wisatawan di 

Purawisata, Kebun Binatang Gembira Loka, dan Museum Benteng Vredeburg 

Tahun 
Purawisata Gembira Loka 

Benteng 

Vredeburg 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

2008 148.602 - 670,079 - 59.729 - 

2009 123.502 - 20,32 944,880 29,08 
103.762 

73,72 

2010 194.227 36,41 885.376 -6,72 200.210 48,17 

2011 35.930 - 440,5 1.198.800 26,14 139.280 -30,43 

2012 36.960 2,78 1.440.816 16,79 240.794 42,15 

  Sumber: Statistik Kepariwisataan 2012, BPS Kota Yogyakarta 

 

Ditinjau dari laju pertumbuhan yang terdapat pada Tabel 1.3, jumlah 

wisatawan Purawisata mengalami penurunan sebesar 20,32 persen dari tahun 

2008 ke tahun 2009. Tahun selanjutnya, jumlah wisatawan pada objek wisata 

tersebut mengalami kenaikan yaitu sebesar 36,41 persen. Namun jumlah tersebut 

kembali menurun pada tahun 2011, bahkan terbilang penurunan yang sangat 

drastis hingga mencapai angka 440,5 persen, dan meningkat kembali sebesar 2,78 

persen di tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan ke 

Purawisata yang sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. 

Jumlah wisatawan objek wisata Gembira Loka mengalami pertumbuhan 

dari tahun 2008 ke tahun 2009 adalah sebesar 29,08 persen dan menurun menjadi 

-6,72 persen di tahun 2010. Sama halnya dengan laju pertumbuhan objek wisata 
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Purawisata yang sangat fluktuatif dari tahun ke tahun, kenaikan jumlah wisatawan 

yang berkunjung ke Gembira Loka kembali terjadi pada tahun 2011 dengan laju 

pertumbuhan sebesar 26,14 persen. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2012, laju 

pertumbuhan wisatawan Gembira Loka mencapai angka 16,79 persen. 

Laju pertumbuhan jumlah wisatawan objek wisata Museum Benteng 

Vredeburg dari tahun 2008 ke 2009 sebesar 73,72 persen dan 48,17 persen pada 

tahun 2010. Lain halnya dengan objek wisata Purawisata dan Gembira Loka yang 

mengalami penurunan jumlah wisatawan di tahun 2010, Museum Benteng 

Vredeburg justru mengalami penurunan jumlah wisatawan di tahun 2011 dengan 

nilai persentase sebesar -30,43 persen serta mengalami kenaikan jumlah 

wisatawan kembali sebesar 42,15 persen pada tahun 2012. 

Dengan melihat data-data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan jumlah wisatawan yang sangat signifikan antara Museum Vredeburg, 

Purawisata dan Gembira Loka. Dari ketiga objek wisata tersebut terlihat bahwa 

Gembira Loka menjadi objek wisata dengan jumlah wisatawan tertinggi.  Melihat 

perbandingan dari ketiga objek wisata tersebut Gembira Loka menjadi batasan 

masalah dalam penelitian ini.  

Kebun binatang adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi 

utama sebagai lembaga konservasi ex-situ yang melakukan usaha perawatan dan 

penangkaran berbagai jenis satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan 

habitat baru sebagai sarana perlindungan dan pelestarian alam dan dimanfaatkan 

sebagai sarana pendidikan,  pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

sarana rekreasi yang sehat (SK Menteri Kehutanan No. 479/Kpts-II/1998). 
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Dalam perkembangannya Gembira Loka terus melakukan perbaikan 

terhadap kualitas lingkungan serta fasilitas lainnya. Pada tahun 2010, Gembira 

Loka mengalami masa yang memprihatinkan dimulai dari kandang yang tak 

memenuhi syarat, hingga jumlah satwa yang tak disesuaikan dengan kapasitas 

lahan yang tersedia. Sehingga jika terlalu banyak satwa sejenis dalam satu tempat 

sempit, akan berakibat fatal pada kelangsungan hidup satwa itu sendiri (Radar 

Jogja, 2010). Saat ini Gembira Loka Zoo terus melakukan perbaikan demi 

kenyamanan para pengunjung. Berbagai fasilitas yang disediakan, baik 

pengunjung maupun binatang penghuni Gembira Loka Zoo 

(www.jogja.tribunnews.com diakses tanggal 15 september 2015). 

Beberapa studi mengaitkan hubungan antara karakteristik sosial demografi  

dengan frekuensi kunjungan terhadap kebun binatang itu sendiri serta kaitan 

frekuensi kunjungan dengan willingness to pay. Fitriani (2008) menyatakan 

bahwa tingkat pendapatan, biaya perjalanan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, 

jarak tempat tinggal, berapa lama mengetahui Taman Wisata Mekarsari (TWM), 

jumlah tanggungan keluarga, hari kunjungan, jumlah rombongan, kesediaan 

membayar,lama berada dilokasi dan waktu tempuh berpengaruh terhadap 

frekuensi kunjungan Agrowisata Taman Wisata Mekarsari. Penelitian tersebut 

menemukan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap 

frekuensi kunjungan Agrowisata Taman Wisata Mekarsari. Sedangkan menurut 

hasil penelitian Rukmana (2014) dimana salah satu variabel yang diuji 

menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap frekuensi kunjungan Wisata Gardu Pandang Ketep. 

http://www.jogja.tribunnews.com/2015/02/04/gembiraloka-zoo-terus-berbenah
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Menurut Kartika (2014) variabel tingkat pendapatan, biaya rekreasi, dan 

frekuensi berkunjung berpengaruh terhadap willingness to pay (WTP) pengunjung 

keraton Yogyakarta untuk pelestarian objek wisata heritage di kota Yogyakarta. 

Sedangkan menurut penelitian Prasetyo (2011), yang mempengaruhi willingness 

to pay (WTP) hanya usia dan tingkat pendapatan dimana usia dan tingkat 

pendapatan berpengaruh positif terhadap willingness to pay (WTP) perbaikan 

kualitas lingkungan desa-desa wisata di kabupaten Sleman paska erupsi merapi.  

Sejalan dengan beberapa penelitian di atas, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar kesediaan pengunjung untuk membayar dalam upaya  

perbaikan kualitas  lingkungan di Kebun Binatang dan Kebun Raya Gembira Loka 

Yogyakarta menggunakan metode Contingent Valuation Method (CVM). 

Contingent Valuation Method (CVM) merupakan salah satu metodologi 

berdasarkan survei untuk mengestimasi besarnya penilaian masyarakat terhadap 

barang dan jasa serta kenyamanan. Tujuan Contingent Valuation Method adalah 

untuk mengetahui kerelaan membayar (willingness to pay) dari masyarakat dan 

keinginan menerima (willingness to accept).  Teknik ini didasarkan pada asumsi 

tentang hak kepemilikan, karena itu apabila individu yang ditanya tidak memiliki 

hak atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam, maka 

pengukuran yang relevan adalah keinginan membayar yang maksimum untuk 

memperoleh barang dan jasa tersebut. Sebaliknya, jika individu yang ditanya 

berhak atas sumber daya alam tersebut, maka pengukuran yang relevan adalah 

keinginan menerima kompensasi paling minimal atas hilang atau rusaknya sumber 

daya alam yang dia miliki (Garrod dan Willis, 1999). 
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Contingent Valuation Method (CVM) digunakan karena dapat (1) 

memperkirakan willingness to pay individu terhadap perubahan kualitas kegiatan 

pariwisata; (2) dapat menilai perjalanan dengan banyak tujuan wisata; (3) mampu 

menilai kenikmatan menggunakan lingkungan baik pengguna maupun bukan 

pengguna sumberdaya alam tersebut; (4) barang yang nilainya terlalu rendah 

dapat dinilai dengan metode ini (Mitchell dan Carson, 1989; Lee dkk., 1998 dalam  

Nugroho, 2012). 

Dalam melakukan penilaian terhadap lingkungan di kawasan Kebun 

Binatang dan Kebun Raya Gembira Loka Yogyakarta menggunakan teknik non-

market valuation karena objek wisata ini termasuk objek wisata yang tidak 

mempunyai nilai pasar. Teknik non-market valuation merupakan teknik yang 

didasarkan pada konsep willingness to pay (WTP) untuk mengukur manfaat 

dengan memberikan penilaian ekonomis terhadap barang-barang lingkungan yang 

juga memiliki sifat-sifat khas barang-barang publik (Turner dkk, 1994). Teknik 

non-market valuation ini menggunakan metode TCM (Travel Cost Method) 

sehingga nantinya akan bisa diketahui nilai guna langsung dari wisatawan 

terhadap objek wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka. 

Ide-ide di balik Travel Cost Method (TCM) yang pertama kali diusulkan 

oleh Harold Hotelling pada tahun 1949 dan kemudian diperpanjang untuk rekreasi 

oleh Marion Clawson. Model ini mengakui bahwa situs rekreasi, bahkan ketika 

orang tidak membayar biaya masuk, memiliki harga implisit yang berasal dari 

biaya yang terlibat dengan mengunjungi situs. Biaya perjalanan ini mencakup 

biaya perjalanan dan waktu perjalanan untuk sampai ke situs. Ide menggunakan 
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harga implisit bertugas untuk mengembangkan model berbasis permintaan (analog 

yang biasanya dipakai dalam permintaan barang biasa) yang dapat digunakan 

untuk menilai penggunaan rekreasi dari lingkungan (Parsons, 2003).  

Berdasarkan teknik penilaian non-market valuation di atas, revealed 

preference dengan travel cost method (TCM) menjadi pilihan untuk menghitung 

nilai preferensi individu terhadap barang non pasar (non market goods) namun 

travel cost method (TCM) juga memiliki keterbatasan-keterbatasan utama. 

Keterbatasan-keterbatasan utama tersebut diungkapkan oleh Ready dan Navrud 

(2002) yaitu travel cost method (TCM) belum dapat terbebas dari sebuah 

perjalanan dengan multi-tujuan (multi-purpose trip), adanya kunjungan dari 

individu yang bertempat tinggal di sekitar situs, dan fungsi biaya perjalanan 

(travel cost) yang tidak mengukur nilai keberadaan dari barang tersebut (non-use 

value), tetapi hanya mengukur nilai penggunaan langsung pengunjung (Poor dan 

Smith, 2004). 

Pengembangan kawasan wisata di Indonesia muncul sebagai industri baru 

yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan nasional maupun daerah, 

sehingga pemerintah berupaya keras untuk mengembangkan sektor pariwisata 

dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. Upaya perbaikan kualitas lingkungan 

di Gembira Loka sangat perlu dilakukan, agar Kebun Binatang Gembira loka tetap 

menjadi pilihan rekreasi yang diminati khususnya warga Yogyakarta. Oleh karena 

itu, penulis mengambil judul penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Willingness To Pay untuk Perbaikan Kualitas Lingkungan di Kebun Raya 

dan Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta”. 



13 
 

 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti dibatasi hanya 

dilakukan di Yogyakarta pada objek wisata Kebun Binatang dan Kebun Raya 

Gembira Loka Yogyakarta. 

 

C. Rumusan Masalah   

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, masalah yang dirumuskan 

pada penelitian ini adalah diperlukannya upaya perbaikan kualitas lingkungan di 

Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka agar kebun binatang tersebut 

dapat terus dinikmati masyarakat. Oleh karena itu, timbul pertanyaan sebagai 

berikut:  

1. Apakah biaya perjalanan berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan ke 

Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta? 

2. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan 

ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta? 

3. Apakah lama pendidikan berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan ke 

Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta? 

4. Apakah usia berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan ke Kebun Raya 

dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta? 

5. Apakah fasilitas berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan ke Kebun 

Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta? 
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6. Berapa besarnnya willingness to pay untuk perbaikan kualitas 

lingkungan di Kebun Binatang dan Kebun Raya Gembira Loka 

Yogyakarta? 

7. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap Willingness to Pay 

(WTP) ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta? 

8. Apakah lama pendidikan berpengaruh terhadap Willingness to Pay 

(WTP) ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta? 

9. Apakah usia berpengaruh terhadap Willingness to Pay (WTP) ke Kebun 

Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta? 

10. Apakah frekuensi kunjungan berpengaruh terhadap Willingness to Pay 

(WTP) ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta? 

11. Apakah fasilitas berpengaruh terhadap Willingness to Pay (WTP) ke 

Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian yang berkaitan dengan frekuensi berkunjung dan 

willingness to pay untuk perbaikan kualitas lingkungan ke Kebun Raya dan 

Kebun Binatang Gembira Loka adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah biaya perjalanan berpengaruh terhadap frekuensi 

kunjungan ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta. 
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2. Mengetahui apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap frekuensi 

kunjungan ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta. 

3. Mengetahui apakah lama pendidikan berpengaruh terhadap frekuensi 

kunjungan ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta. 

4. Mengetahui apakah usia berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan ke 

Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. 

5. Mengetahui apakah fasilitas berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan 

ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. 

6. Mengukur willingness to pay untuk perbaikan kualitas lingkungan di 

Kebun Binatang dan Kebun Raya Gembira Loka Yogyakarta. 

7. Mengetahui apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap 

Willingness to Pay (WTP) ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira 

Loka Yogyakarta. 

8. Mengetahui apakah lama pendidikan berpengaruh terhadap Willingness 

to Pay (WTP) ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta. 

9. Mengetahui apakah usia berpengaruh terhadap Willingness to Pay 

(WTP) ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. 

10. Mengetahui apakah frekuensi kunjungan berpengaruh terhadap 

Willingness to Pay (WTP) ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira 

Loka Yogyakarta. 
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11. Mengetahui apakah fasilitas berpengaruh terhadap Willingness to Pay 

(WTP) ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Empiris 

Studi sebelumnya telah meneliti tentang kebun binatang dan 

konservasi, namun belum banyak yang meneliti tentang  perbaikan kualitas 

lingkungan khususnya di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka. 

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi pembaca. 

2. Manfaat Metodologis 

Penelitian ini menggunakan contingent valuation method dan travel 

cost method yang belum banyak digunakan di objek wisata Kebun Raya dan 

Kebun Binatang. Penggunaan metode tersebut diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.  

3. Manfaat Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 

informasi dalam melakukan kebijakan pengembangan dan perbaikan kualitas 

lingkungan khususnya di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta dan di objek wisata lain yang serupa. 

 


