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5. KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis 

pengaruh resiprokal wisata Pantai Goa Cina terhadap kondisi sosial ekonomi di 

Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang adalah sebagai 

berikut: 

1. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) wisata yang ada di Pantai Goa Cina, 

Malang Jawa Timur meliputi : Pantai Goa Cina, Sumberdaya air yaitu air laut 

dan air tawar, Flora fauna a) Flora : pohon geben, pohon ketapang, pohon 

nyamplung, kelapa, trembesi, dan bakau b) Fauna: adalah ikan moto ombo, 

buntut merah, usal atau yang sering disebut keong oleh kebanyakan orang, 

Pegunungan kars, Hutan jati, Karang Pantai, Pasir Pantai,Goa Cina, 

Kekayaan alam berupa tumbuhan/tanaman pangan. Yaitu, pisang, kacang, 

padi, dan kelapa. 

2. Peran serta daerah (PERHUTANI) dalam menangani obyek wisata pantai 

Goa Cina, Malang JawaTimur yaitu : Bertanggungjawab terhadap 

pembangunan kawasan wisata Pantai Goa Cina, Melakukan pendampingan 

dan pengontrolan langsung dengan menunjuk perwakilan untuk 

mengkoordinasi LMDH (Lembaga Masyarakat Daerah Hutan) yang bertugas 

untuk ikut mengelola kawasan wisata Pantai Goa Cina, Berperan aktif dalam 

pengembangan dan pelestarian kebudayaan yang ada di kawasan wisata 

Pantai Goa Cina. 
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3. 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 negative 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. 

 

5.2 Saran 

 Pemerintah (Pihak PERHUTANI) 

Di harapkan pemerintah desa agar dapat memberikan kebijakan dalam 

pembangunan wisata untuk mengembangkan wisata Pantai Goa Cina 

dengan tetap mempertimbangkan masalah lingkungan serta diharapkan 

tidak adanya kerancuan pengelolaan kawasan ini dengan kata lain 

adanya kejelasan pihak pengelola dan penanggungjawab. 

 Masyarakat di sekitar obyek wisata 

Diharapkan masyarakat penduduk diharapkan kerja sama dengan 

pemerintah maupun pihak pengelola agar tetap memperhatikan 

kelestarian lingkungan. 

 Peneliti  

Diharapkan peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti hal ini dengan 

penelitian yang berbasis kuantitatif. 


