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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan proses perubahan di segala bidang kehidupan 

yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu, proses 

pembangunan dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat dicapai 

dengan baik apabila pembangunan dilakukan dengan prosedur yang baik. 

Pembangunan adalah suatu proses yang menunjukan adanya suatu kegiatan guna 

mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. 

Pembangunan parawisata disebuah daerah dapat membantu perekonomin 

masyarakat disekitarnya. Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi 

daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata (Ismayanti, 

2010:1). Perkembangan pariwisata saat ini terbilang sangat cepat. Dengan 

banyaknya rute-rute penerbangan, destinasi wisata baru, serta meningkatnya 

akomodasi yang membuktikan bahwa pariwisata sangat berpotensi meningkatkan 

perekonomian suatu negara. 

Upaya pengembangan pariwisata menimbulkan dampak positif maupun 

negatif bagi masyarakat sekitar obyek wisata. Pelaksanaan pembangunan yang 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata mempunyai 

dampak terhadap lingkungan sekitar baik langsung maupun tidak langsung, baik 

dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang (abdillah dkk,2016) 
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Sokobanah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. Daerah ini terletak di Pulau Madura. Kecamatan sokobanah 

pada tahun 2018 melakukan pembangunan besar-besaran dalam bidang 

parawisatanya, salah satu tempat parawisata yang sangat popular di sokobanah 

adalah pantai lonmalang, pantai ini setiap hari dikunjungi oleh wisatawan lokal 

maupun luar pulau Madura apalagi di hari-hari libur.  

Pantai Lonmalang memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap 

lingkungan sekitar dimana masyarakat sekitar dapat mengambil peluang ini dalam 

berwirausaha. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang “DAMPAK WISATA PANTAI LONMALANG TERHADAP 

SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN SOKOBANAH 

KABUPATEN SAMPANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, 

maka di rumuskan masalah-masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu: 

Bagaimana dampak wisata pantai lonmalang terhadap sosial ekonomi masyarakat 

di kecamatan sokobanah kabupaten sampang? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini dibatasi pada daerah 

disekitar pantai lonmalang. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dampak wisata pantai Lonmalang terhadap sosial ekonomi 

masyarakat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah daerah sokobanah, penelitian ini diharapkan dapat 

memberi tambahan informasi tentang dampak parawisata yang baik 

terhadap sosial ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah 

sokobanah bisa melakukan pembangunan yang lebih baik lagi 

dibidang parawisata. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan alternatif pertimbangan untuk 

membangun obyek wisata lain di kabupaten sampang
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