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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang 

berjudul: ”Dampak Sosial Ekonomi Obyek Wisata Pantai Teleng Ria dan 

Pantai Tamperan bagi Masyarakat Lokal”. 

Penyusunan Skripsi ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam 

mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

Ide awal penulisan Skripsi ini timbul karena adanya potensi pariwisata yang 

dimiliki Kabupaten Pacitan, yang mana memerlukan suatu perencanaan 

pengembangan pariwisata serta konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, 

yang memiliki tantangan, yaitu bagaimana masyarakat lokal memperoleh 

manfaat yang lebih besar dan bagaimana mengurangi biaya yang menekannya. 

Kemudian dipilihlah Pantai Teleng Ria dan Pantai Tamperan sebagai obyek 

wisata andalan Kabupaten Pacitan yang berlokasi dekat pusat kota dan 

bersentuhan langsung dengan pemukiman penduduk untuk dilihat dampaknya 

bagi masyarakat lokal dilihat dari segi sosial ekonomi. Setelah mengkaji 

beberapa teori yang berkaitan dengan hasil penelitian di lapangan, ditemukan 

bahwa obyek wisata tersebut lebih banyak memberikan dampak sosial ekonomi 

yang negatif daripada dampak sosial ekonomi yang positif bagi masyarakat lokal 

sejak Pantai Teleng Ria disewa oleh pihak swasta. 

Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini, peneliti menyampaikan rasa 

hormat dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada: 

1. Bapak Dr. Ghozali Maskie, SE., MS. selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan. 
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2. Bapak Dr. Sasongko, SE., MS. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberi arahan, bimbingan dan dukungan kepada peneliti 

selama penyusunan Skripsi ini. 

3. Bapak Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS. dan Ibu Sri Mulyaningsih, SE., 

M.Sp. selaku Dosen Penguji dalam Ujian Komprehensif. 

4. Bapak Tri Hadi selaku Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan serta segenap 

informan penelitian, atas segala informasi yang diberikan dalam rangka 

penyusunan Skripsi ini. 

5. Staff Jurusan Ekonomi Pembangunan (Pak Rofik, Mbak Fitri, Pak Dim, dan 

Pak Imamul), yang telah banyak membantu kelancaran Seminar Proposal 

sampai dengan Ujian Komprehensif. 

6. Kedua orang tua (R. Katno, S.Sos. dan Baswardiningsih, BA.), atas segala 

doa dan semua bentuk dukungan yang diberikan selama ini. 

7. Sahabat-sahabat Suszanerz dan Bunga Kopi, serta seluruh teman di 

jurusan Ekonomi Pembangunan yang selalu mewarnai hari-hari peneliti. 

8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam rangka penyusunan Skripsi ini 

yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. 

Peneliti menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi 

kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya, peneliti berharap semoga karya ini 

bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca. 

 

Malang, November 2009  
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