
ABSTRAK 

 

Analisis Dampak Kegiatan Taman Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi 

Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Taman Wisata Tabek Indah) 

 

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan yang 

perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

pembangunan daerah. Saat ini, sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang 

sangat menjanjikan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Taman 

wisata merupakan salah satu kegiatan industri ekonomi yang sangat menjanjikan, 

bukan hanya bagi pemilik saham maupun pemilik taman wisata itu sendiri, namun 

ternyata keberadaan taman wisata juga memiliki dampak terhadap perekonomian 

masyarakat sekitarnya, dengan adanya taman wisata disuatu daerah maka secara 

langsung akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar khususnya 

disamping itu keberadaan taman wisata akan membuka peluang bagi masyarakat 

sekitar untuk membuka berbagai macam usaha kecil menengah yang mampu 

meningkatkan perekonomian mereka, sebagaimana salah satu taman wisata yang 

menjadi objek penelitian penulis yaitu Kampoeng Wisata Tabek Indah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana dampak taman wisata 

tabek indah terhadap pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana 

perspektif ekonomi Islam terhadap dampak taman wisata Tabek Indah terhadap 

peningkatan pendapatan masyarakat. 

Sebagaimana permasalahan yang telah penulis rumuskan diantaranya 

pertama, bagaimana dampak taman wisata tabek indah terhadap pendapatan 

masyarakat? dan yang kedua, bagaimanakah perspektif ekonomi Islam terhadap 

dampak taman wisata Tabek Indah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat?. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skrispsi ini adalah Field Research ( 

Penelitian Lapangan) dan Library Research (penelitian kepustakaan) sedangkan sifat 

dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode obserfasi, metode 

dokumentasi, dan metode wawancara, kemudian data-data yang diperoleh akan diolah 

menggunakan metode berfikir deduktif dan metode berfikir induktif. 

Sebagaimana yang terjadi di taman wisata Kampoeng Wisata Tabek Indah, 

ternyata keberadaannya memberikan dampak yang sangat positif terhadap 

peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, Keberadaan kampoeng wisata tabek 

indah tidak dapat dipungkiri lagi telah memberikan kontribusi sangat besar sebagai 

salah satu tempat yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus sebagai penyedia 

lapangan kerja bagi masyarakat sekitar khususnya. Juga memberikan dampak 

terhadap terciptanya UKM ditengah masyarakat sekitar seperti jual beli dan usaha 

jasa, dari kedua dampak tersebut maka, secara langsung kegiatan usaha yang 

dilakukan masyarakat sekitar memberikan dampak terhadap peningkatan 

perekonomian keluarganya. 


