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BAB V                                                                                           

KESIMPULAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Rancangan pasar hipotetis untuk pengurangan emisi GRK dan peningkatan 

kualitas udara di Kota Yogyakarta dapat diskenariokan berdasarkan 5 (lima) 

program/kegiatan, yakni rekayasa/manajemen lalu lintas menggunakan Area 

Traffic Control System (ATCS), pembuatan dan pemeliharaan jalur hijau dan 

taman kota, pembuatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, pengujian 

emisi kendaraan bermotor, serta pemantauan kualitas udara ambien. 

2. Nilai WTP rata-rata responden untuk upaya pengurangan emisi GRK dan 

peningkatan kualitas udara di Kota Yogyakarta adalah Rp. 11.000,00,-, 

sedangkan total WTP dalam satu tahun adalah Rp. 4.650.052.000,-. 

3. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap WTP 

masyarakat untuk upaya pengurangan emisi GRK dan peningkatan kualitas 

udara di Kota Yogyakarta adalah pendidikan, pendapatan, kepuasan hidup, 

dan pemahaman tentang GRK-pencemaran udara-perubahan iklim 
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5.2.  Saran 

 

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kebijakan pemerintah 

Nilai valuasi ekonomi dari kemauan membayar masyarakat dalam upaya 

pengurangan emisi GRK dan peningkatan kualitas udara di Kota Yogyakarta 

dapat digunakan sebagai proyeksi pelaksanaan secara nyata di lapangan. 

 

2. Sosial masyarakat 

Setiap pribadi mulai saat ini, mulai dari hal-hal kecil dapat memulai untuk 

menerapkan pola-pola kebiasaan perilaku yang pro-lingkungan dan 

meningkatkan kesadaran masing-masing, khususnya mengenai upaya 

pengurangan emisi GRK dan zat pencemar udara untuk keberlangsungan 

kehidupan saat ini dan kehidupan mendatang. Pola kebiasaan/perilaku pro 

lingkungan tersebut, antara lain berjalan kaki/bersepeda untuk melakukan 

mobilitas jarak dekat, lebih memilih menggunakan angkutan umum 

dibandingkan angkutan pribadi jika jalur dilalui angkutan umum, menanam 

pohon, tidak membakar sampah, dan mengurangi terbentuknya sampah. 

 

3. Penelitian selanjutnya 

Penelitian berkaitan dengan WTP masyarakat dalam pengurangan emisi GRK 

ini dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya 

a. dilakukan untuk tingkat yang lebih luas, misalnya provinsi; 

b. disusun rancangan pasar hipotetis yang lebih variatif, misalnya termasuk 

pengembangan energi terbarukan; 

c. dikembangkan untuk sektor lainnya, seperti pertanian dan peternakan, 

industri, serta pengelolaan sampah dan limbah. 

 

 


