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Keberadaan suatu kawasan yang meningkat fungsinya secara nilai 
ekonomis akan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Setiap masyarakat 
yang mendiami suatu kawasan juga akan mempengaruhi bagaimana 
perkembangan suatu kawasan. Hal ini berlaku juga untuk suatu kawasan yang 
dijadikan kawasan wisata seperti contohnya adalah Pantai Goa Cina yang 
terletak di Malang Jawa Timur mempunyai hubungan resiprokal terhadap 
masyarakat. 

Penelitian ini berlokasi di Pantai Goa Cina Malang Jawa Timur, yang 
dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2014. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis dan mengidentifikasi potensi sumber daya alam (SDA) wisata 
yang ada di Pantai Goa Cina, peran serta pemerintah daerah (Dinas Kehutanan) 
dalam menangani objek wisata Pantai Goa Cina Malang Jawa Timur,dan 
pengaruh resiprokal wisata Pantai Goa Cina terhadap kondisi sosial ekonomi 
masyarakat Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Malang Jawa 
Timur. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling 
dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Sumber 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang 
digunakan adalah memaparkan atau menjelaskan pengaruh resiprokal tanpa 
adanya perhitungan statistik . 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pengaruh resiprokal wisata 
pantai Goa Cina, Malang JawaTimur terhadap kondisi sosial dan ekonomi 
masyarakat adalah positif dimana masyarakat memperoleh manfaat dari 
keberadaan Pantai Goa Cina ini dan masyarakat menyumbang peran positif 
dalam pengembangan kawasan wisata ini agar tetap terjaga kelangsungannya di 
masa yang akan datang. Namun, jika ditinjau dari segi lingkungan, hubungan 
resiprokal masih negatif karena ada kecenderungan meningkatnya 
perkembangan kawasan wisata ini membuat kerusakan bagi lingkungan 
khususnya semakin berkurangnya lahan hutan dan alih fungsi lahan hutan 
sehingga terjadi masalah untuk jangka panjang. Diharapkan Pemerintah 
mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan dengan tetap memperhatikan 
aspek lingkungan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang dapat 
diberikan, antara lain: (1) Di harapkan pemerintah desa agar dapat memberikan 
kebijakan dalam pembangunan wisata untuk mengembangkan wisata Pantai 
Goa Cina serta memperhatikan sarana dan prasarana dipantai Goa Cina dengan 
tetap mempertimbangkan masalah lingkungan. (2) Diharapkan masyarakat 
penduduk maupun pengunjung memperhatikan kebersihan daerah sekitar wisata 
agar kebersihan di sekitar pantai Goa Cina tetap menjaga dan nyaman untuk 
digunakan sebagai tempat wisata. Serta diharapkan kerja sama dengan 
pemerintah maupun pihak pengelola agar tetap memperhatikan kelestarian 
lingkungan. (3) Diharapkan peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti hal ini 
dengan penelitian yang berbasis kuantitatif. 


