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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di tarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data primer yang di peroleh dengan wawancara langsung 

kepada 110 pengunjung Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira 

Loka Yogyakarta, total willingness to pay 110 responden untuk 

perbaikan kualitas lingkungan Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka adalah sebesar Rp. 3.153.900,00, dengan nilai rata-rata 

willimgmess to pay sebesar Rp. 28.671,82. 

2. Biaya perjalanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

frekuensi kunjungan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan 

Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Jadi 

setiap biaya perjalanan mengalami kenaikan maka frekuensi 

kunjungan akan mengalami penurunan dengan asumsi faktor lain di 

anggap tetap atau cateris paribus. Pengunjung dengan biaya 

perjalanan yang tinggi cenderung mengurangi tingkat kunjungan ke 

objek wisata tersebut.  

3. Usia berpengaruh positif dan signifikan terhadap frekuensi kunjungan 

dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Setiap usia mengalami kenaikan 
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maka frekuensi kunjungan juga mengalami kenaikan dengan asumsi 

cateris paribus. Semakin bertambahnya usia seseorang maka tingkat 

kunjungan akan cenderung bertambah. 

4. Fasilitas menunjukkan nilai negatif terhadap frekuensi kunjungan 

untuk perbaikan kualitas lingkungan Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka Yogyakarta. Jadi jika fasilitas mengalami kenaikan 

maka frekuensi kunjungan mengalami penurunan dengan asumsi 

faktor lain dianggap tetap atau cateris paribus. Hal ini disebabkan  

karena fasilitas yang disediakan belum cukup memadai, jika dilakukan 

perbaikan serta ditambah fasilitasnya maka frekuensi kunjungan juga 

akan meningkat. 

5. Tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

willingness to pay untuk perbaikan kualitas lingkungan Kebun Raya 

dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Jika tingkat 

penghasilan mengalami kenaikan maka willingness to pay juga 

mengalami kenaikan dengan asumsi cateris paribus. Pengunjung yang 

memiliki tingkat penghasilan yang tinggi akan lebih bersedia 

mengeluarkan sejumlah uang tambahan untuk perbaikan kualitas 

lingkungan di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka. 

6. Frekuensi kunjungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

willingness to pay untuk perbaikan kualitas lingkungan Kebun Raya 

dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Jika frekuensi 

kunjungan mengalami kenaikan maka willingness to pay juga 
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mengalami penurunan dengan asumsi cateris paribus. Tingkat 

kunjungan yang tinggi cenderung mengurangi kesediaan membayar  

untuk perbaikan kualitas lingkungan. 

 

B. Saran  

Dari berbagai kesimpulan diatas, maka penulis memberikan 

beberapa saran guna pengembangan objek wisata Kebun Raya dan Kebun 

Binatang Gembira Loka Yogyakarta diantaranya sebagai berikut: 

1. Semakin rendahnya biaya perjalanan ke objek wisata, maka frekuensi 

kunjungan ke objek wisata  tersebut aan bertambah. Oleh karena itu, 

diharapkan bagi pengelola untuk dapat mengurangi atau 

meminimalisir biaya perjalanan ke Kebun Raya dan Kebun Binatang 

Gembira Loka. 

2. Dikarenakan fasilitas dapat menentukan tinggi rendahnya frekuensi 

kunjungan ke Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

Yogyakarta, maka diharapkan dengan penambahan fasilitas, frekuensi 

kunjungan akan terus bertambah. 

3. Semakin  tinggi frekuensi kunjungan ke objek wisata, maka kesediaan 

membayar untuk perbaikan kualitas lingkungan tersebut akan 

bertambah. Oleh karena itu, diharapkan bagi pengelola untuk mampu 

mempromosikan Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka 

agar dapat semakin dinikmati. 



131 
 

4. Pengelola Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka perlu 

melakukan pengembangan lagi terhadap objek wisata Kebun Raya dan 

Kebun Binatang Gembira Loka terutama pada fasilitasnya. Fasilitas 

yang perlu dikembangkan atau diperbarui dan ditambah adalah 

fasilitas toilet, lahan parkir, tempat makan serta mushola. Hal tersebut 

berguna untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik bagi objek 

wisata Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. 

Dengan adanya peningkatan fasilitas serta kualitasnya diharapkan 

dapat menarik wisatawan dalam jumlah besar. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dari kesimpulan dan saran di atas, penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Yogyakarta tepatnya di Kebun 

Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta, penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat melakukan di objek-objek wisata kebun 

binatang lainnya sehingga dapat dibedakan antar objek wisata kebun 

binatang yang datu dengan lainnya. 

2. Penelitian ini menggunakan metode Travel Cost (TCM) dan metode 

Contingent Valuation (CVM) serta menggunakan analisis regresi 

dalam proses penelitiannya. TCM memiliki kelemahan yaitu hanya 

dibangun berdasarkan asumsi bahwa setiap individu hanya memiliki 

satu tujuan untuk mengunjungi tempat wisata yang dituju. Sedangkan 
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Contingent Valuation (CVM) memiliki kelemahan utama yaitu 

timbulnya bias, bias dapat ditimbulkan dari strategi yang keliru dan 

rancangan penelitian.jadi, diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan metode yang berbeda sehingga hasil 

penelitiannya dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. 


