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ABSTRAK 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 

Provinsi Lampung. Kabupaten ini memiliki potensi obyek dan daya tarik wisata yang 

beragam seperti wisata alam, wisata bahari, dan wisata sejarah. Pariwisata dapat 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan UU 

No. 9 tahun 1990. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar 

pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja 

daerah. Pendapatan asli daerah merupakan suatu usaha daerah guna memperkecil 

ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi yang 

telah dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengembangkan 

sektor pariwisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah, dan bagaimana 

pandangan Ekonomi Islam terhadap strategi pengembangan sektor pariwisata dalam 

meningkatkan pedapatan asli daerah. 

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

karyawan kantor dinas pariwisata, dengan populasi sebanyak 45 orang dan teknik 

sampel yang digunakan yakni snowball sampling (metode sampel seperti bola salju),  

sehingga sampelnya diambil sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa strategi atau teknik yang 

telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan obyek wisatanya 

adalah dengan strategi kewilayahan dan teknik carrying capacity (daya dukung 

kawasan wisata) dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan-penyuluhan 

seperti penyuluhan sadar wisata dan pelatihan penjaga pantai, selain itu dengan 

melakukan promosi melalui media cetak dan media sosial, melalui beberapa event-

event kebudayaan seperti  aktif mengikuti kegiatan pameran diluar maupun didalam 

daerah. Semua usaha tersebut telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) dari sektor pariwisata walaupun jumlahnya tidak selalu naik tiap tahunnya. 

Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam lebih menekankan kepada konsep 

keadilan dan amanah dalam menata, merawat, memanfaatkan dan melestarikan 

sumber daya pariwisata yang dimiliki untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat 

sekitar, khususnya masyarakat sekitar obyek wisata di Kabupaten Lampung Selatan.  

 

Keyword : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pariwisata, Strategi 



 

 
 

MOTTO 

 

                                    

              

Artinya : “Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami  

limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan 

antara  negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. berjalanlah kamu di kota-kota 

itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman” (Q. S. Saba’ : 18) 
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Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang : CV. Toha Putra, Q.S. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Penegasan Judul 

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang penulisan 

skripsi ini, untuk menghindari salah penafsiran mengenai judul skripsi dan 

memudahkan pembaca dalam mengkaji isinya, serta membatasi ruang lingkup 

penelitian, maka penulis akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa 

istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. 

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul : “Analisis Strategi 

Pengembangan Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata 

Kabupaten Lampung Selatan)”. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis 

uraikan yaitu sebagai berikut : 

Analisis yaitu uraian atau penyelidikan mengenai suatu peristiwa (pembuatan 

karangan dan lain-lain),  untuk mendapatkan fakta yang tepat, asal usul sebab 

musabab yang sebenarnya.
2
 Atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian 

atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat 

dengan pemahaman secara keseluruhan. 

Strategi adalah ilmu siasat perang atau akal (tipu muslihat) untuk mencapai 

maksud tertentu. Dan strategi yaitu suatu proses penentuan rencana para pemimpin 

                                                             
      2 Kartini Kartono Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung : Mandar Maju), hlm. 6 



 

 
 

puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan 

suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. 
3
 

Pengembangan adalah proses,cara, perbuatan menjadikan maju atau secara 

pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang 

dikehendaki. Pengembangan disini mengandung pengertian perbuatan 

mengembangkan objek wisata Lampung Selatan agar dapat meningkatkan 

Perekonomian Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Pariwisata yaitu istilah yang terlahir dari bahasa Sansekerta yang dirangkai 

menjadi satu kata yakni, pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) 

berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang 

menjadi tujuan perjalanan. 
4
 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang 

mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar 

dan tingginya) atau juga bisa diartikan sebagai mana cara pandang. 

                                                             
      

3 Husein Umar, Strategic Management In Action, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm. 63. 

      
4
 Pendit, Nyoman, Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana , PT Pradnya Paramiata, Jakarta, 

2002, Hlm. 3 



 

 
 

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumberdaya untuk mencapai falah berdasarkan 

pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur‟an dan Sunnah.
5
 

  

                                                             
       5 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2007),Hlm. 19. 



 

 
 

B.  Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara 

obyektif dan secara subyektif sebagai berikut : 

1. Secara Obyektif 

a) Penulis ingin melakukan penelitian tersebut karena melihat Kabupaten 

Lampung Selatan memiliki potensi yang baik dibidang industri pariwisata. 

Namun strategi yang dilakukan dinas pariwisata Kabupaten Lampung 

Selatan masih belum merata,  karena Dinas Pariwisata Kabupaten 

Lampung Selatan masih berfokus pada pengembangan objek wisata yang 

diunggulkan saja. 

b)  Penulis tertarik meneliti permasalahan ini untuk mengetahui pandangan 

ekonomi islam tentang strategi pengembangan sektor pariwisata terhadap 

pendapatan asli daerah khususnya Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Secara Subyektif 

a) Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 

skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

dibidang Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden 

Intan Lampung.  

b) Untuk Menambah wacana dalam rangka mendukung kemajuan dan pada 

pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 



 

 
 

C. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi sumber 

daya alam yang berlimpah, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah atau 

budaya. Berlimpahnya sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, ketika sumber daya tersebut dapat di kelola dengan baik 

sesuai dengan apa yang paling diminati masyarakat. Sehingga pemanfaatan 

sumber daya alam tersebut tidak akan menghabiskan waktu, ataupun materi akibat 

ketidakberhasilan dalam mengelola suatu sumber daya.  

Pembangunan pariwisata pada hakekatnya merupakan upaya untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang terwujud 

dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, 

kemajemukan tradisi dan seni budaya dan peninggalan sejarah. Hal ini sejalan 

dengan UU No. 9 Tahun 1990 (Mengenai kepariwisataan dan peraturan 

Pelaksanaannya) disebutkan bahwa keadaan alam, flora, fauna, peninggalan 

purbakala, peninggalan sejarah serta seni budaya yang dimiliki bangsa Indonesia 

merupakan sumber daya dan modal yang besar bagi usaha pengembangan dan 

peningkatan kepariwisataan. 
6
 

Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan 

kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 

dengan penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Sistem 

                                                             
      

6 Waluyo, Hany, Setrategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Pariwisata, 

Jakarta, Depdikbud, 1994/1995. Hlm 9. 



 

 
 

ini meletakkan pondasi pembangunan dengan memberikan otoritas kepada 

pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah masing-masing. Salah satu 

yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. 

Memang masih ada bagian dari pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah 

pusat untuk pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata 

sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Dalam Al-Quran, kepariwisataan juga dijelaskan bahwa perjalanan merupakan 

suatu perintah dan merupakan suatu keharusan untuk memahami dan mengambil 

I‟tibar atau pelajaran dari hasil pengamatan dalam mengenal Tuhan Pencipta alam 

semesta ini. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-an‟am 6 : 11 : 

 

                        

Artinya : “Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." 

     Dalam Alquran sendiri menekan kan perlu adanya jaminan keamanan suatu 

daerah atau Negara serta fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan. Hal ini 

ditekankan oleh mufassir al-Qurthubi ketika memahami QS. Saba‟ 34:18 : 

 



 

 
 

                                  

 

              

Artinya : “Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang 

Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami 

tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. berjalanlah kamu di 

kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman:” 

     Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa telah diciptakan dunia dengan isinya 

yang dilimpahi keberkatan, keindahan, sehingga dianjurkan bagi manusia untuk 

melakukan perjalanan dengan menikmati keindahan dan kenyamanan, 

keberagaman dengan rasa aman, perjalanan merupakan suatu perintah dan 

merupakan suatu keharusan untuk memahami dan mengambil I‟tibar atau 

pelajaran dari hasil pengamatan dalam mengenal Tuhan Pencipta alam semesta 

ini. 

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi 

Lampung, dengan Ibukota Kabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten 

Lampung Selatan memiliki potensi objek dan daya tarik wisata yang cukup 

beragam, diantaranya wisata alam, wisata bahari, dan wisata kuliner. 
7
 Fenomena 

meletusnya gunung Krakatau pada tahun 1983 dan juga muncul nya anak gunung 
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Krakatau pada tahun 1927 mulai menjadi primadona bagi para wisatawan 

domestik, khususnya wisatawan asal Jabodetabek , Banten dan Lampung. 

Fenomena alam ini merupakan langkah awal yang dikembangkan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Lampung untuk menjadikan anak gunung Krakatau 

sebagai obyek wisata alam yang dapat menarik wisatawan.selain itu adapun 

beberapa obyek wisata lainnya yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan 

seperti di tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 

Jenis Objek Wisata di Kabupaten Lampung Selatan 

No Obyek Wisata Lokasi Obyek Wisata 

1 Wisata Alam 

a. Air Terjun Way Kalam 

b. Air Terjun Way Peros 

c. Air Terjun Curug Layang 

d. Air Terjun Sarmun 

e. Air Terjun Way Guyuran 

f. Air Panas Ciperes 

g. Gunung Rajabasa 

h. Pemandian Way Belerang 

i. Air Panas Natar 

j. Goa Maja 

k. Pulau Sebesi 

l. Belerang Simpur 

m. Anak Gunung Krakatau 

 

 

 

Jln Trans Sumatera KM 

45, Merak Belantung , 

Kalianda  Kabupaten 

Lampung Selatan 

 

 

 

Desa Merak Batin 

Kecamatan Natar 

Selat Sunda sebelah 

Selatan perairan Timur 

Kabupaten Lampung 

Pesisir pantai Batu Balak  

Kecamatan Rajabasa 

Jln Raya Bakauheni 

2 Wisata Bahari 

a. Pantai Bagus 

b. Pantai Guci Batu Kapal 

c. Pantai Embe Beach 

d. Pantai Sampenan 

 

Jln Raya Trans Sumatera 

Kalianda Lampung 

Selatan 

Jln Raya pesisir kalianda, 



 

 
 

e. Pantai Tanjung Beo 

f. Pantai Way Urang 

g. Pantai Teluk Nipah 

h. Pantai Canti Indah 

i. Pantai Kunjir 

j. Pantai Wartawan 

k. Pantai Merpati 

l. Pantai Belebuk 

Desa pesisir gayam 

Kecamatan penengahan 

kabupaten Lampung 

Selatan 

 

Jln Raya Sumatera 

Kalianda 

3 Wisata Kuliner 

a. Rumah Makan Siang Malam 

b. Dermaga Boom Kalianda 

c. Lapangan GOR Raden Inten II 

 

Jln Raya Trans Sumatera 

Kalianda Lampung 

Selatan 

4 Wisata Sejarah/Budaya 

a. Makam Al-habib Ali Bin Alwi 

Al-Idrus 

b. Makam Ratu Darah Putih 

c. Makam Raden Intan II 

d. Prasasti Batu Bertulis 

 

Desa Kuripan 

Penengahan Kabupaten 

Lampung Selatan 

Desa Gedung Harta 

Desa Palas Pasemah 

           Sumber : Data diolah Tahun 2017 

Pengembangan objek wisata hendaknya dilakukan dengan lebih fokus melalui 

penataan dan pengembangan berbagai objek pariwisata secara gradual dan 

sistematis, dengan melengkapi segala fasilitas pendukungnya. Harus diakui 

bahwa fasilitas penunjang dan daya tarik berbagai objek wisata di Kabupaten 

Lampung Selatan belum seluruhnya dalam kondisi baik, khususnya aksesibilitas 

menuju ke berbagai objek wisata yang ada,  sebagian besar dalam kondisi yang 

kurang baik. Selain itu terbatasnya sarana transportasi, baik kualitas maupun 

kuantitas dapat menghambat mobilitas wisatawan menuju objek wisata, serta 

masih kurangnya informasi tentang konstelasi objek wisata yang ada. Selain itu 

belum meratanya pembenahan sarana dan prasarana disetiap objek wisata yang 

dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. hal itu 



 

 
 

disebabkan karena pemerintah daerah masih berfokus pada obyek wisata yang 

diunggulkan saja. 

Dari uraian diatas, perlu disadari oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata yang sangat berperan penting dalam mengembangkan 

suatu objek wisata, mengingat bahwa objek wisata di Kabupaten Lampung 

Selatan  mempunyai potensi yang sangat besar dalam menumbuhkan 

perekonomian dan  pendapatan daerah. 

Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis perlu melakukan suatu 

penelitian dengan judul “ ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR 

PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI 

DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM “ (Studi Pada Dinas 

Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan). 

 

D. Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis menetapkan 

batasan masalah pada strategi pengembangan sektor pariwisata di Dinas Pariwsata 

Kabupaten Lampung Selatan khususnya bidang pengelolaan dan pengembangan 

pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam perspektif Ekonomi 

Islam. 

 

 

 



 

 
 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah strategi yang telah dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan dalam mengembangkan sektor pariwisata guna 

meningkatkan pendapatan asli daerah ? 

2. Bagaimanakah pandangan Ekonomi  Islam terhadap strategi pengembangan 

sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ? 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penulisan skripsi ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Untuk memahami lebih mendalam dan mengeksplorasi strategi yang telah 

dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah. 

b. Untuk memahami dan mengeksplorasi  pandangan Ekonomi Islam tentang 

sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis 

Pembahasan terhadap permasalahan-pemasalahan sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca 

mengenai strategi pengembangan sektor pariwisata terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah. 

 



 

 
 

b. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan 

mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin 

memperdalam ilmu Ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi 

hukum positif di Indonesia dan normatif di Indonesia yang berkaitan 

dengan ilmu Ekonomi Islam. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

penelitian ini mengenai strategi pengembangan pariwisata terhadap 

peningkatan perekonomian daerah  telah dilakukan peneliti sebelumnya, yaitu 

dilakukan oleh Saidal Arif yang merumuskan tentang analisis Ekonomi Islam 

tentang pengembangan objek wisata sebagai sumber pendapatan asli daerah 

Kabupaten Pesisir Barat,
8
 yang dikaji oleh peneliti adalah pada potensi pariwisata 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Barat. Hasil 

penelitian ini yaitu Kabupaten Pesisir Barat melakukan promosi wisata alam dan 

pantai melalui media cetak maupun elektrik, serta mengadakan perlombaan 

selancar tingkat internasional dan peningkatan petugas lokasi pariwisata dan 

pembangunan serta penerangan lokasi wisata. Penelitian ini juga sebelumnya 

telah dilakukan oleh Angga Pradikta, dengan judul penelitian yaitu strategi 

                                                             
      

8
 Saidal Arif, “Analisis Ekonomi Islam Tentang Pengembangan Objek Wisata Sebagai Sumber 

Pendapatan Asli Daerah”. (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 



 

 
 

pengembangan objek wisata Waduk Gunungrowo Indah dalam upaya 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pati. Hasil penelitian ini yaitu 

Gunungrowo Indah berpotensi untuk dilakukan pengembangan guna 

meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah yang masih kecil.
9
 Selain itu ada 

juga penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Mifta Damai Riyaningtyas 

dengan judul penelitian yaitu strategi pengembangan daerah pesisir pantai sebagai 

objek pariwisata di Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian ini yaitu strategi 

formulasi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan adalah 

dengan membuat rencana induk atau dokumen perencanaan seperti master plan, 

DED (Detail Engineering Design), rencana tata bangunan dan lingkungan, 

pembuatan skala prioritas pengembangan daerah pesisir pantai sebagai objek 

pariwisata.
10

 

Tabel 1.2 

 

Ringkasan Tinjauan Pustaka 

 

No 
Judul Penelitian 

Terdahulu 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

1 Analisis 

Ekonomi Islam 

Tentang 

Pengembangan 

Objek Wisata 

Saidal Arif, 

Institut 

Agama 

Islam 

Negeri 

Analisis 

Kualitatif 

Kabupaten Pesisir Barat 

melakukan promosi wisata 

alam dan pantai melalui 

media cetak maupun 

elektrik, serta mengadakan 

                                                             
      

9
 Angga Pradikta, “ Strategi Pengembangan Objek Wisata Waduk Gunungromo Indah Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati “. (Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2013). 
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 Mifta Damai Riyaningtyas, “ Strategi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek 

Pariwisata Kabupaten Pacitan “. (Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.) 



 

 
 

Sebagai Sumber 

Pendapatan Asli 

Daerah ( Studi 

Pada Pemerintah 

Kabupaten 

Pesisir Barat) 

Raden Intan 

Lampung, 

Tahun 2015 

perlombaan selancar tingkat 

internasional dan 

peningkatan petugas lokasi 

pariwisata dan 

pembangunan serta 

penerangan lokasi wisata 

2 Strategi 

pengembangan 

objek wisata 

waduk 

gunungrowo 

indah dalam 

upaya 

meningkatkan 

pendapatan asli 

daerah (PAD) 

kabupaten pati 

Angga 

Pradikta, 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

tahun 2013 

Metode 

analisis 

deskriftif, 

analisis 

SWOT, 

analisis 

deskriftif 

statistik. 

Pengembangan objek wisata 

waduk gunungrowo indah 

berpotensi untuk dilakukan 

pengembangan guna 

meningkatkan kontribusi 

PAD yang masih kecil. 

3 Strategi 

pengembangan 

daerah pesisir 

pantai sebagai 

obyek pariwisata 

di kabupaten 

pacitan 

Mifta 

Damai 

Riyaningtya

s, 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta, 

tahun 2014 

Reduksi 

data, 

penyajian 

data, dan 

penarikan 

kesimpulan 

atau 

verifikasi 

Strategi formulasi yang 

diterapkan oleh dinas 

kebudayaan, pariwisata, 

pemuda dan olahraga adalah 

dengan membuat rencana 

induk atau dokumen 

perencanaan seperti master 

plan, DED (Detail 

Engineering Design), 

rencana tata bangunan dan 

lingkungan, pembuatan 

skala prioritas 

pengembangan daerah 

pesisir pantai sebagai obyek 

pariwisata. 

Sumber : Data diolah Tahun 2017 

 

H. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian  adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 

yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis 

teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian


 

 
 

penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 

merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban.
11

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field Research), yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif  tentang latar 

belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial , 

individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. 
12

 Penelitian field research 

dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan 

penelitian berkenaan dengan strategi pengembangan sektor pariwisata 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas pariwisata 

Kabupaten Lampung Selatan. 

Selain menggunakan field research penelitian ini juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah 

pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi 

yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan.
13

 Yang dimaksud dengan 

penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan membaca, menelaah dan 

mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan 
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 Suharsimi Arikunto, Metodelogi penelitian, Bina Aksara, Yogyakarta , 2006, hlm .112 
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 Hadi Sutrisno, Metode Research, UGM, Yogyakarta, 2002, hlm. 142 

      
13

 Ibid., hlm. 144 



 

 
 

yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat “Deskriptif Analisis”, yaitu suatu penelitian yang 

memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek gejala kebiasaan 

perilaku, kemudian dianalisis dengan kritis. Penelitian deskriptif 

dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial 

tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, prefensi 

terhadap politik tertentu dan lain-lain. Peneliti mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. 

Adapun analisis data yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif artinya 

data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut 

berasal dari lapangan yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara 

dan catatan hasil penelitian yang menggambarkan lebih lanjut mengenai 

bagaimanakah strategi yang telah dilakukan Pemerintah dalam 

mengembangkan potensi objek wisata terhadap peningkatan pendapatan 

asli daerah. 

 

2. Jenis dan Sumber Data 

     Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif 

yaitu “jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu 



 

 
 

keadaan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh. Sumber data yang 

digunakan dalam  penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli. 

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data yang diperoleh dengan 

cara melakukan wawancara kepada karyawan di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan yang difokuskan pada bagian 

Bidang Pengembangan dan perencanaan Pariwisata sesuai dengan bidang 

yang akan penulis teliti. Data ini merupakan data utama yang penulis 

gunakan untuk mencari informasi mengenai strategi pengembangan sektor 

pariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam perspektif 

Ekonomi Islam . 

b. Data Sekunder 

Selain data Primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga 

menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari sumber eksternal maupun sumber internal.
14

 Dalam penelitian ini 

penulis mendapatkan data berupa dokumen dari perpustakaan, buku-buku 

literatur, data mengenai pengunjung atau wisatawan tahun 2011-2015 dari 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan dan Kantor Dinas 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan, serta data lainnya 

yang dapat membantu agar data menjadi relevan dalam penelitian ini. 
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c. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti.  Populasi 

dalam penelitian ini adalah  seluruh karyawan Dinas Pariwisata 

Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 45 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel Peneliti menggunakan 

teknik pengambilan sampel data menggunakan Snowball sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel yang mulanya sedikit kemudian 

menjadi besar ibarat bola salju yang menggelinding.  

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk 

mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan 



 

 
 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar.
15

 

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada 

karyawan Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, untuk 

mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna 

mendapatkan informasi. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya 

jawab langsung kepada objek yang diteliti. Metode Interview yaitu proses 

Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan,  dimana dua 

orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi yang diberikan.
16

 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin, yaitu proses wawancara dimana peneliti 

bertanya kepada informan, kemudian informan menjawab secara bebas. 

Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik 

atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Dalam wawancara ini yang 

menjadi informan adalah pegawai bagian bidang pengembangan dan 

pengelolaan Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan. 
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c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto “mencari dan mengenal 

hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa 

catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat 

dan mencatat data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. 

Sedangkan menurut Koentjoroningrat metode dokumentasi adalah 

kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan.
17

 

4. Pengolahan Data 

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunanakan 

teknik deskripitif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau 

menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini 

menggambarkan tentang strategi pengembangan sektor pariwisata terhadap 

peningkatan perekomian daerah. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat 

perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
18

 

a. Reduksi Data  

Reduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok, 

memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan  polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang  lebih  jelas  dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
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 Koentjoroningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 46 
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b. Penyajian Data  

Setelah  direduksi,  maka  selanjutnya  adalah  mendisplaykan  data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori,  flowchart,  dan 

sejenisnya.  Dengan  mendisplay  data,  maka  akan  memudahkan  untuk 

memahami  apa  yang  terjadi,  merencanakan  kerja  selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam melakukan display 

data,  selain  dengan  teks  naratif,  juga  dapat  berupa  grafik,  matrik, 

network (jejaring kerja), dan chart.  

c. Menarik Simpulan/ Verifikasi  

Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  masih  bersifat  sementara, dan  

akan  berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat mendukung  

pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi  apabila kesimpulan  

yang  dikemukakan  pada  tahap  awal,  didukung  oleh  bukti-bukti  yang  

valid  dan  konsisten  saat  peneliti  kembali  ke  lapangan mengumpulkan  

data,  maka  kesimpulan  yang  dikemukakan  merupakan kesimpulan 

yang valid. 

5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

dengan cara berpikir induktif. Dalam hal ini dilakukan terhadap data yang 

berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data 

lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebeneran atau 



 

 
 

sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu 

gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. jadi bentuk analisis ini merupakan 

penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka 

lainnya.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi 

1. Pengertian Strategi  

     Menurut Bracker, ditinjau secara etimologi “strategi” bersumber dari kata 

Yunani Klasik, yakni “stratego” (jenderal), yang pada dasarnya diambil dari 

pilihan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata 

kerja Yunani yang berhubungan dengan “stratego” ini dapat diartikan sebagai 

perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang 

efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimilliki. 
20

 

     Menurut Nawawi dari sudut etimologis berarti penggunaan kata “strategik” 

dalam manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara dan 

taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen yang terarah dan adanya tujuan strategik organisasi. 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya 

dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi 

sumber daya. Dengan kata lain, strategi adalah pilihan dan rute yang tidak 

hanya sekedar mencapai suatu tujuan akan tetapi strategi juga dimaksudkan 

untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di dalam lingkungan 

hidup dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. 
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     Menurut Akdon pada dasarnya yang dimaksud strategi bagi suatu 

manajemen organisasi adalah rencana berskala besar yang berorientasi pada 

jangka panjang yang jauh ke masa depan, serta menetapkan sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan 

lingkunganya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada 

optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang bersangkutan. 

Berdasarkan tinjauan tersebut, maka strategi organisasi dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 
21

 

a. Alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. 

b. Seperangkat perencanaan yang dirumuskan oleh organisasi sebagai hasil 

pengkajian yang mendalam terhadap kondisi kekuatan dan kelemahan 

internal serta peluang dan ancaman eksternal. 

c. Pola arus dinamis yang diterapkan sejalan dengan keputusan dan tindakan 

yang dipilih organisasi. 

     Mintzberg mengemukakan bahwa konsep “strategi” itu sekurang-

kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah 

suatu : 

a. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi 

secara tradisional dan mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya. 

b. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi 

perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi. 
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c. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya. 

d. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi 

dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya. 

e. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui 

para pesaing.  

     Menurut Gluech dan Jauch, strategi adalah sarana yang digunakan untuk 

mencapai tujuan akhir. Oleh karena itu, strategi harus mencakup beberapa hal, 

diantaranya menyatu, yaitu mengikat semua bagian dalam organisasi menjadi 

satu, luas atau menyeluruh, yaitu mencakup semua aspek dalam organisasi, 

terpadu, yaitu semua bagian dari strategi itu serasi satu sama lainnya dan 

bersesuaian dengan seluruh level organisasi.  

     Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 

rencana yang dirumuskan secara sistematik oleh sebuah organisasi baik 

organisasi publik maupun organisasi swasta dan dijadikan sebagai langkah-

langkah yang terarah dan berorientasi pada jangka panjang dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Strategi membentuk sebuah pola pengambilan keputusan 

dalam mewujudkan visi organisasi. Keputusan-keputusan yang diambil 

organisasi tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam mewujudkan kemajuan 

organisasi dengan strategi yang dilakukan. 

 

 

 



 

 
 

2. Strategi Pengembangan Pariwisata  

     Strategi pengembangan pariwisata adalah langkah-langkah atau rencana 

yang dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang 

ada disuatu kawasan, cara yang dilakukan dapat berupa melakukan perbaikan 

terhadap infrastruktur yang ada baik itu secara fisik maupun nonfisik, 

sehingga semua itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang berada disekitar daerah tujuan wisata. 

     A.Yoeti menyatakan bahwa dalam perencanaan strategis suatu daerah 

tujuan wisata dilakukan analisis lingkungan dan analisis sumber daya, tujuan 

analisis ini tidak lain adalah untuk mengetahui kekuatan (strength) dan 

kelemahan (weakness) organisasi atau lembaga yang bertanggungjawab 

terhadap pengembangan pariwisata didaerah tujuan wisata tersebut. 

     Adapun hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan 

daerah wisata, dengan kata lain pengembangan yang dilakukan tidak bisa 

hanya sembarangan saja harus ada target dan tujuan yang dicapai, sehingga 

apa yang diharapkan dari pengembangan daerah tujuan wisata tersebut dapat 

terpenuhi sesuai dengan harapan. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar 

daerah tujuan wisata tersebut benar-benar menjadi daerah wisata yang baik 

yaitu :
22
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a. Daerah tersebut memiliki daya tarik yang lain atau berciri khas, baik itu 

obyek wisatanya ataupun atraksi yang ditampilkan. 

b. Adanya fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti permainan rekreasi 

yang dapat membuat wisatawan lebih betah. 

c. Tersedianya tempat berbelanja baik itu cendramata, tempat jual 

makanan khas dan lain sebagainya. 

d. Terdapat fasilitas-fasilitas umum yang vital seperti toilet, tempat parkir, 

tempat makan dan sebagainya sehingga mempermudah pengunjung, 

bukan itu saja tetapi bisa juga dilengkapi dengan ATM dan jalan yang 

memadai untuk pengunjung. 

     Menurut A. Yoeti, ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan 

pengembanagn kepariwisataan yaitu tersedianya obyek dan daya tarik wisata, 

kemudian adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga 

memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan 

wisatanya, terjadinya fasilitas adminities yaitu sarana kepariwisataan yang 

dapat memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. 

     Dalam proses pengembangan daerah wisata ada komponen-komponen 

yang harus bersinergi dengan baik, dengan kata lain bahwa ada pihak-pihak 

yang harus terus bekerjasama yakni pemerintah, dalam hal ini Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan serta pihak swasta 

sebagai investor, dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat sendiri 

sebagai ujung tombak dalam pengembangan pariwisata. 



 

 
 

B. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

     Dalam sistem atau bentuk perekonomian khususnya perekonomian daerah, 

peran daerah mutlak diperlukan tidak hanya sebagai penyedia akan jasa dan 

barang publik melainkan juga memelihara kestabilan ekonomi, mempercepat 

pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki distribusi pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

perundang-undangan.  

      Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber 

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang 

bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan azas 

disentralisasi.
23

  

      Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah pendapatan asli 

daerah saja karena yang berkaitan dengan objek penelitian. 

 

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

     Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah yaitu sumber 

keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang 
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terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
24

 APBD 

memuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Adapun sumber-

sumber pendapatan daerah tersebut terdiri dari : 

a. Pajak daerah 

     Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.
25

 Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

1) Pajak Provinsi, yang terdiri dari : 

a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 

b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor  

d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan. 

2) Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari : 

a) Pajak hotel 

b) Pajak restoran 

c) Pajak hiburan 
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d) Pajak reklame 

e) Pajak penerangan jalan 

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 

g) Pajak parkir 

h) Pajak lain-lain. 

 

     Berdasarkan jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah 

satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan, apabila potensi didaerah 

Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai. Menurut Tjahya 

Supriatna, penetapan pajak daerah sebisa mungkin memenuhi kriteria-kriteria 

sebagai berikut :
26

 

1) Hasil pemungutan pajak harus mencakup belanja pemerintah daerah 

dengan ongkos pungut yang serendah mungkin, hasil tersebut dapat 

diperkirakan dan bersifat elastis sebisa mungkin bertambah secara 

otomatis dengan pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan dan 

sebagainya. 

2) Keadilan, baik keadilan horizontal, vertikal maupun geografis yang 

ditinjau dari segi kemampuan untuk membayar dan dari segi manfaat 

yang dirasakan oleh masyarakat wajib pajak atau retribusi. Dasar 

pengenaan pajak atau retribusi dan subyek yang membayar harus jelas. 

                                                             
      

26 Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 

195 



 

 
 

3) Efisiensi, pajak dan retribusi daerah harus mendorong efisiensi alokasi 

sumber-sumber ekonomi dalam bentuk sedikit mungkin menimbulkan 

distorsi atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan para konsumen 

dan produsen, misalnya yang berkaitan dengan usaha untuk 

meningkatkan penerimaan ekspor nonmigas, maka tidak dikehendaki 

pengenaan pajak atau pungutan atau lalu lintas komoditi eskpor antar 

daerah karena pengenaan itu akan mempengaruhi efisensi produksi dan 

distribusi barang ekspor. 

4) Kemampuan administratif, adalah kemampuan untuk melaksanakan 

berdasarkan kemampuan administrative yang ada, dengan kemampuan 

tersebut dapat diidentifikasi dari jumlah pegawai yang ada, keahlian, 

kejujuran dan perangkat administrasi yang memadai. 

5) Politis, pelaksanaan pajak harus diterima secara politis dan pengenaan 

pajak yang tumpang tindih sebisa mungkin dihindari sehingga tidak 

menimbulkan keluhan bagi masyarakat. Contohnya pungutan 

pendaftaran perusahaan yang penagihannya tumpang tindih dengan 

PBB. 

6) Dampak positif, bahwa pajak daerah harus memberikan dampak positif 

terhadap kegiatan ekonomi daerah sehingga perlu dipertimbangkan 

sebelum menerapkan suatu jenis pajak daerah. 

 



 

 
 

     Sedangkan didalam Islam pajak dibedakan antara dua jenis pajak yang 

dinamakan oleh sebagian ahli fikih dari kalangan Malikiyah dengan “al-

wazha-if”, dan dikalangan ulama Hanafiyah dinamakan dengan “an-nawa-ib” 

yaitu pengganti pajak perorangan dari Sulthan, sedangkan disebagian ulama 

Hanabilah dinamakan dengan “al-kalf as-sulthaniyah”, kedua jenias pajak ini 

terbagi menjadi :  

1) Pajak yang diambil secara adil dan memenuhi berbagai syaratnya. 

2) Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas.
27

 

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat 

untuk memenuhi kebutuhan Negara atau untuk mencegah kerugian yang 

menimpa, sedangkan perbendaharaan Negara tidak cukup dan tidak 

dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian 

ulama telah menfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang 

kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan 

kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a‟laahuma‟ (sengaja 

tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh 

mashlahat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-khaas li 

daf‟I dlararin „aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam 

rangka menolak kerugian yang lebih besar). Pendapat ini juga didukung 

oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam 
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al-I‟tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-maal kosong 

sedangkan kebutuhan pemasukan bertambah, ,maka imam boleh 

menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah 

diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum 

muslimin dan merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban 

zakat. Allah SWT berfirman : 

                      

             

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan 

maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan 

Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui.” 

 

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :
28

 

 

                      

            

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 
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berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik.” 

     Dengan demikian, salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah 

menetapkan berapa besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap orang 

yang mampu, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pengarang 

Ghiyats al-Umam dan juga pendapat An Nawawi dan ulama Syafi‟iyah yang 

lain, dimana mereka memberikan pendapat bahwa kalangan kaya dari kaum 

muslimin berkewajiban untuk membantu kaum muslimin dengan harta selain 

zakat. Termasuk dari apa yang kami sebutkan (pungutan dari) berbagai 

fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat yaitu (yang 

memberikan) manfaat kepada seluruh masyarakat dan perlindungan mereka 

dari keamanan (militer), dan ekonomi yang tentunya membutuhkan biaya 

(harta) untuk merealisasikannya sementara hasil dari zakat tidak mencukupi. 

Bahkan, apabila dakwah kepada Allah dan penyampaian risalah-Nya 

membutuhkan dana, (maka kewajiban pajak dapat diterapkan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut), karena merealisasikan hal tersebut merupakan 

kewajiban bagi tokoh kaum muslimin dan biasanya seluruh hal itu tidak dapat 

terpenuhi dengan hanya mengandalkan zakat.  

      Oleh karena itu, kewajiban ini ditopang kaidah “maa laa yatimmu al-

wajib illa bihi fa huwa wajib”, sesuatu dimana sebuah kewajiban tidak 

sempurna kecuali dengannya maka sesuatu itu bersifat wajib. Kemudian 



 

 
 

setiap individu yang memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh 

pemerintah Islam untuk dimanfaatkan dan untuk kemaslahatan individu, maka 

sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk memberikan 

kompensasi dalam rangka mengamalkan prinsip “al-ghurm bi al-ghunm”, 

(tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang diambil), namun 

ketetapan ini terikat dengan sejumlah syarat yaitu :
29

 

1) Bait al-maal mengalami kekosongan dan kebutuhan Negara utnuk 

menarik pajak memang sangat dibutuhkan, sementara sumber 

pemasukan Negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak 

ada. 

2) Pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat 

dengan cara yang adil. 

3) Bermusyawarah dengan ahlu ar-ra‟yi dan anggota syura dalam 

menentukan berbagai kebutuhan Negara yang membutuhkan dana tunai 

dan batas maksimal sumber keuangan Negara dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut disertai pengawasan terhadap pengumpulan dan 

pendistribusian dana tersebut dengan cara yang sejalan dengan syari‟at. 

 

     Pajak jenis ini, yang dibagikan secara adil dan dengan cara yang benar 

telah disebutkan oleh para ahli fiqih empat mazhab dengan penamaan yang 

berbeda-beda sebagaimana hal ini didukung oleh perbuatan „Umar in al-
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Khatab radhiallahu „anhu dimasa kekhalifahannya, dimana beliau mewajibkan 

pajak sebesar 10% kepada para pedagang ahlu al-harb sedangkan untuk 

pedagang ahlu adz-dzimmah sebesar 5% dan 2,5% bagi pedagang kaum 

muslimin. 

     Sedangkan jenis pajak yang kedua yang diambil secara tidak wajar dan 

zhalim, maka hal itu tidak lain merupakan bentuk penyitaan sejumlah harta 

yang diambil dari pemiliknya secara paksa tanpa ada kerelaan darinya. Hal ini 

menyelisihi prinsip umum syariat Islam yang terkait dengan harta, yaitu 

hukum asal dalam permasalahan harta adalah haram diganggu. 

 

b. Retribusi Daerah 

     Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah yakni Retribusi daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan.
30

 Retribusi daerah dibagi menjadi 3 golongan 

yakni : 

1. Retribusi Jasa Umum 

     Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang 

disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan 
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dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. 

2. Retribusi Jasa Usaha 

     Retribusi jasa usaha yakni  jasa yang disediakan oleh pemerintah 

daerah. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

      Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah 

daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan 

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 

daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

      Dari ketiga penggolongan retribusi diatas, salah satu obyek wisata 

menara siger termasuk dalam pungutan retribusi jasa yang pengelolaannya 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

c. Perusahaan Daerah 

     Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan 

sendiri sebagai salah satu sumber pendapatannya yang disebut perusahaan 

daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan 

pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan 



 

 
 

daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan 

memperkembangkan perekonomian daerah. 
31

 

     Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap 

berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari 

hasil keuntungan itulah sebagian disetorkan kepada kas daerah, 

Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, 

pembuatan barang dan lain sebagainya. Semakin banyak perusahaan 

daerah yang dikelola oleh daerah, maka semakin banyak pendapatan 

daerah yang didapatkan dari sektor ini. Oleh karena itu diperlukan 

penanganan yang baik serta profesional dalam menjalankan perusahaan 

daerah. 

 

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

     Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Undang-

Undang No.9 Tahun 2015 ayat 1 angka 3 antara lain bagian laba dari 

BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. 
32

 

 

e. Lain-Lain Hasil Usaha Daerah yang Sah 

     Lain-lain hasil usaha  daerah yang sah menurut Undang-Undang No. 9 

Tahun 2015 pasal 285 ayat 1 angka 4 antara lain penerimaan daerah diluar 

pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan 
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asset daerah. 
33

 Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah 

(bukan usaha perusahaab daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat 

pemerintah daerah (dinas),  yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu 

barang atau jasa dan dapat dipergunakan oleh msyarakat dengan ganti 

rugi. Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah 

tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini 

masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan 

penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini masih lebih baik dalam 

memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relatif merata 

untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah 

tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan 

daerah. 

     Dalam rangka mengusahakan pemasukan uang kas sektor pariwisata 

memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah, 

industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. 

Kerjasama sinergis antara pemerintah daerah, pihak swasta,dan 

masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah agar dapat 

terwujud manajemen kepariwisataan yang baik pada seluruh bidang 

pendukung, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap 

daya tarik wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan 
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pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat dan berkontribusi pula 

terhadap peningkatan devisa Negara. 

   

C. Pariwisata 

1. Pengertian Pariwisata 

     Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta, yang komponen-

komponennya terdiri dari kata “pari” yang berarti penuh, lengkap, 

berkeliling, “wis(man)” yang berarti rumah, property, kampung, komunitas, 

dan “ata” berarti pergi terus menerus, mengembara ( roaming about) yang 

bila dirangkai menjadi satu kata yang melahirkan istilah pariwisata, yang 

berarti pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus 

menerus dan tidak bermaksud untuk menetap ditempat yang menjadi tujuan 

perjalanan.
34

 

     Organisasi pariwisata didunia, UNWTO mendefinisikan pariwisata sebagai 

aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang diluar tempat tinggal dan 

lingkungannya selama tidak lebih dari selama satu tahun berurutan untuk 

berwisata, bisnis, atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja ditempat yang 

dikunjunginya tersebut. Menurut Hunzieker dan Krapf, pariwisata dapat 

didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan 

dengan tinggalnya orang asing disuatu tempat, dengan syarat bahwa mereka 
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tidak tinggal disitu untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang 

memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.
35

 

     Kepariwisataan itu sendiri merupakan pengertian jamak yang diartikan 

sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata, yang dalam bahasa 

Inggris disebut tourism. Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut 

wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata yang merupakan 

tujuan wisatawan. 

     Menurut Robert Mclntosh dan Shashikant, pariwisata adalah “gabungan 

gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah, 

serta masyarakat dalam proses melayani wisatawan-wisatawan serta para 

pengunjung lainnya”. Selain itu, Tourism Society in Britain merumuskan 

“pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu 

pendek ketempat-tempat tujuan diluar tempat tinggal dan bekerja sehari-

harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada ditempat-tempat tujuan 

tersebut”.
36

 

     Sebagai dasar untuk mengkaji dan memahami berbagai istilah 

kepariwisataan, berpedoman pada Bab 1 pasal 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan 

sebagai berikut : 
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a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok 

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 

yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah 

daerah, dan pengusaha. 

e. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

f. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan pariwisata. 

g. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam 

rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan penyelenggaraan pariwisata. 

h. Kawasan strategi pariwisata adalaha kawasan yang memiliki fungsi 

utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata 



 

 
 

yang mempunyai pengaruh dalam satu atau lebih aspek, seperti 

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya 

alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. 

     Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata adalah 

suatu bidang industri yang dapat menarik seseorang untuk berkunjung ke 

suatu daerah wisata yang menjadi sasaran wisata karena adanya daya tarik 

wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang pariwisata tersebut, serta 

keseluruhan fenomena alam dan buatan manusia dimanfaatkan untuk 

kepentingan wisatawan, yaitu memenuhi kebutuhan wisatawan selama 

melakukan perjalanan wisata. 

2. Jenis-Jenis Pariwisata 

     Banyak jenis wisata yang ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, 

pariwisata dapat juga dibedakan dengan adanya beberapa jenis pariwisata 

khusus sebagai berikut:
37

 

a. Wisata Budaya 

     Wisata budaya yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan 

untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan 

kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, 

mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup 
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mereka, budaya dan seni mereka. seiring perjalanan serupa ini disatukan 

dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-

kegiatan budaya seperti eksposisi seni (seni tari, drama, musik dan seni 

suara), atau kegiatan yang bermotif sejarah dan sebagainya. 

b. Wisata Maritim atau Bahari 

     Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, 

seperti di danau,pantai, teluk atau laut seperti memancing, berlayar, 

menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan 

mendayung, melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah 

dibawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak 

dilakukan di daerah-daerah maritim dan jenis ini disebut pula wisata tirta. 

c. Wisata Cagar Alam ( Taman Konservasi) 

     Wisata jenis ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro 

perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengantar 

wisatawan ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan 

daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh 

undang-undang. Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para 

penggemar dan pecinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran 

memotret binatang atau marga satwa serta pepohonan dan lain 

sebagainya yang memang mendapat perlindungan dari pemerinta dan 

masyarakat. Wisata ini pula banyak dikaitkan dengan kegemaran akan 

keindahan alam, kesegaran udara dipegunungan, keajaiban hidup 



 

 
 

binatang dan margasatwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang 

jarang terdapat ditempat-tempat lain. Di Kabupaten Lampung Selatan 

sendiri salah satu wisata cagar alam yang sedang berkembang adalah 

cagar alam gunung Krakatau. 

d. Wisata Konvensi 

     Wisata konvensi bisa juga dibilang wisata jenis politik, berbagai 

Negara pada dewasa ini  membangun wisata konvensi ini dengan 

menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan untuk tempat 

bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau 

pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional. 

Contohnya seperti yang ada di Jakarta yang mempunyai salah satu contoh 

wisata konvensi yakni Balai Sidang Senayan. Di Kabupaten Lampung 

Selatan sendiri salah satu contoh wisata konvensi yang sedang 

dikembangkan adalah Grand Elty Krakatau. 

e. Wisata Pertanian (Agrowisata) 

    Sama seperti halnya wisata industri, wisata pertanian ini adalah 

pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, 

perkebunan, ladang, pembibitan dan sebagainya, dimana wisatawan 

rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan 

studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman 

beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur-sayuran 

dan palawija disekitar perkebunan yang dikunjungi. Contohnya seperti 



 

 
 

wisata pertanian yang ada di Kabupaten Lampung Selatan diantaranya 

Horti Park Lampung dan Tabek Indah. 

f. Wisata Buru 

     Jenis wisata ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memang 

memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh 

pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. 

Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah Negara yang bersangkutan contoh 

nya seperti di Indonesia pemerintah membuka wisata buru untuk daerah 

baluran dijawa timur dimana wisatawan boleh menembak banteng atau 

babi hutan. 

g. Wisata Ziarah 

     Jenis wisata ini sedikit banyaknya dikaitkan dengan agama, sejarah, 

adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. 

Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke 

tempat-tempat suci seperti ke makam-makam orang besar atau pemimpin 

yang diagungkan, kebukit atau gunung yang dianggap keramat dan lain 

sebagainya.  Di Indonesia banyak tempat-temapt suci atau keramat yang 

dikunjungi oleh umat-umat beragama, misalnya seperti Candi Borobudur, 

Prambanan, Pura Basakh, dan masih banyak yang lainnya. Banyak agen 

atau biro perjalanan yang menawarkan wisata ziarah ini pada waktu-

waktu tertentu dengan fasilitas akomodasi dan sarana angkutan yang 



 

 
 

diberi reduksi menarik ke tempat-tempat tersebut. Salah satu contoh 

wisata ziarah yang ada Di Kabupaten Lampung Selatan adalah Makam 

Raden Intan dan Batu Tulis. 

 

3. Pariwisata Menurut Ekonomi Islam 

     Pariwisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan 

Allah Ta‟ala, menikmati indahnya alam sebagai pendorong jiwa manusia 

untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi 

menunaikan kewajiban hidup. Dalam konsep Islam perjalanan manusia 

dengan maksud dan keperluan tertentu dipermukaan bumi (berpariwisata), 

harus diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan dan mengambil 

pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanannya.
38

 

     Pariwisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam sebagai 

agama universal, yaitu ketika dikenal konsep ziyarah, yang secara harfiah 

artinya berkunjung. selanjutnya lahir konsep dhi‟yah, yaitu tata krama 

berkunjung yang mengatur etika dan tata krama serta hukum hubungan sosial 

antara tamu (dhaif) dengan tuan rumah (mudhif). konsep ziyarah tersebut 

mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuknya. ziyarah yang 

dapat diartikan sebagai pariwisata atau tour dalam Islam, mengenal juga 

berbagai terminologi seperti, assafar, arrihlah, intisyar dan istilah-istilah lain 
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yang seakar dengannya. istilah safar dijumpai antara lain dalam Q.S.Al-

Baqarah ayat 184 : 

                         

                            

              

     Artinya : “(yaitu) beberapa hari tertentu. maka barang siapa diantara kamu 

sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa)…” 

 

     Dalam pariwisata, Islam menggaris bawahi niat atau tujuan sebagai 

pembeda boleh atau tidaknya pariwisata tersebut. Niat atau tujuan yang amar 

ma‟ruf nahi munkar dalam perjalanan pariwisata menjadikan berlakunya 

keringanan-keringanan yang diberikan Allah SWT kepada musafir. Tujuan 

dari ekonomi Islam adalah tujuan pengembangan, berproduksi dan menambah 

pemasukan Negara, syari‟ terkait dengan kebebasan pemutaran harta, keadilan 

dalam perputaran harta. Dan tujuan utamanya adalah kebahagiaan didunia dan 

diakhirat. Dari tujuan diatas, maka perkembangan pariwisata dalam Islam 

haruslah sejalan dan sesuai dengan syariat Islam yang dapat membuat semua 

golongan manusia tidak peduli kaya atau miskin menjadi sejahtera bukan 

hanya didunia tapi juga diakhirat.
39
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     Pariwisata Syari‟ah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan 

pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata 

syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan 

seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk 

mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT. 

     Terdapat beberapa faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi 

administrasi dan pengolahannya untuk semua wisatawan yang dalam hal 

tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri yaitu : 

1.   Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara 

keseluruhan. 

2. Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-

prinsip Islam. 

3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam. 

4. Rumah makan harus mengikuti standar internasional pelayanan halal. 

5. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi. 

6. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim 

melakukan kegiatan keagamaan. 

7. Tempat wisata tidak bertentangan dengan prinsip Islam. 
40

 

     Kemudian terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk 

menunjang suatu pariwisata syariah yakni :
41
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1. Lokasi, yakni Penerapan sistem Islami di area pariwisata, lokasi 

pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan oleh kaidah Islam 

dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan. 

2. Transportasi, yakni Penerrapan sistem, seperti pemisah tempat duduk 

antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya sehingga tetap 

berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan. 

3. Konsumsi, yakni Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, 

maksud segi kehalalan disini yakni baik dari sifatnya, perolehannya, 

maupun pengolahannya. Selain itu suatu penelitian menunjukkan bahwa 

minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih 

tujuan wisata. 

4. Hotel, yakni Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan 

dengan sesuai dengan prinsip syariah. Pelayanan disini tidak hanya dalam 

lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang 

diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu, dan fungsional 

untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah. 

4. Pengembangan Pariwisata 

     Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik bagi 

wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah 

potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). 

Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan 
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peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan 

produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui 

pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan 

pariwasata. 

     Menurut Wahab, ada dua hal yang dapat ditawarkan kepada wisatawan 

untuk berkunjung kesuatu daerah tujuan wisata, dimana kedua hal tersebut 

dapat berupa alamiah atau buatan manusia yaitu :
42

 

a. Sumber Sumber Alam 

1) Iklim, yaitu udara yang lembut, bersinar matahari, kering dan bersih. 

2) Tata letak tanah dan pemandangan alam yakni dataran, pegunungan 

yang berpanorama indah, danau, sungai, pantai, bentuk-bentuk yang 

unik, pemandangan yang indah, air terjun, daerah (gunung berapi, 

gua, dan lain-lain). 

3) Unsur rimba yakni hutan-hutan lebat, pohon-pohon langka, dan 

sebagainya. 

4) Flora dan fauna yakni tumbuhan aneh, barang-barang beragam jenis 

dan warna, kemungkinan memancing, berburu dan bersafari foto 

binatang buas, taman nasional dan taman suaka binatang buas dan 

sebagainya. 
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5) Pusat-pusat kesehatan yakni sumber air mineral alami, kolam lumpur 

berkhasiat untuk mandi, sumber air panas untuk penyembuhan 

penyakit dan sebagainya. 

b. Hasil karya buatan manusia yang ditawarkan : 

1) Yang berdiri sejarah, budaya dan agama : 

a) Monumen-monumen dan peninggalan-peninggalan bersejarah dari 

masa lalu. 

b) Tempat-tempat budaya seperti museum, gedung kesenian, tugu 

peringatan, perpustakaan, pentas-pentas budaya rakyat, industri 

seni kerajinan tangan dan lain-lain. 

c) Perayaan-perayaan tradisional, pameran-pameran, eksebisi, 

karnaval, upacara-upacara adat, ziarah-ziarah, dan sebagainya. 

d) Bangunan-bangunan raksasa dan biara-biara keagamaan 

c. Prasarana-prasarana 

1) Sistem penyediaan air bersih, kelistrikan, jalur-jalur lalu lintas, 

sistem pembuangan limbah, sistem telekomunikasi dan lain-lain. 

2) Kebutuhan pokok pola hidup modern misalnya. 

3) Rumah sakit, apotek, bank, pusat-pusat perbelanjaan, rumah-rumah 

penata rambut, toko-toko bahan makanan, kantor-kantor pemerintah 

(polisi, penguasa setempat, pengadilan dan sebagainya), kedai obat, 

toko-toko kacamata, warung-warung surat kabar, toko-toko buku, 



 

 
 

bengkel-bengkel kendaraan bermotor, pompa-pompa bensin dan lain 

sebagainya. 

d. Prasarana wisata yang meliputi : 

1) Tempat penginapan wisatawan 

2) Tempat menemui wisatawan 

3) Tempat-tempat rekreasi dan sport : fasilitas sport untuk musim 

dingin dan panas, fasilitas perlengkapan sport darat dan air dan lain-

lain. 

e. Sarana pencapaian dan alat trasnportasi penunjang : meliputi pelabuhan 

udara, laut bagi negara-negara yang berbatasan dengan laut, sungai atau 

danau multinasional, kereta api, dan alat transportasi darat lainnya, 

kapal-kapal, sistem angkutan udara, angkutan dipegunungan dan lain-

lain. 

f. Sarana pelengkap yakni Seperti halnya prasarana, maka sarana 

pelengkap ini berbeda menurut keadaan perkembangan suatu Negara. 

Pada umumnya sarana ini meliputi gedung-gedung yang menjadi 

sumber produksi jasa-jasa yang cukup penting tetapi tidak mutlak 

diperlukan oleh wisatawan. Umumnya sarana pelengkap ini bersifat 

rekreasi dan hiburan seperti misalnya gedung-gedung, sandiwara, 

bioskop, kasino, night club, kedai-kedai minum, warung-warung kopi, 

klub-klub, dan lain-lain. 



 

 
 

g. Pola hidup masyarakat yang sudah menjadi salah satu khasanah wisata 

yang sangat penting seperti cara hidup bangsa, sikap, makanan dan 

sikap pandangan hidup, kebiasaan, tradisi, adat istiadat semua itu 

menjadi kekayaan budaya yang menarik wisatwan kenegara mereka. 

Hal ini berlaku khusunya Negara-negara yang sedang berkembang yang 

masyarakat tradisionalnya berbeda dari masyarakat tempat wisatawan 

itu berasal. Modal dasar yang penting yakni sikap bangsa dari Negara 

tersebut terhadap wisatawan misalnya keramah tamahan, keakraban, 

rasa suka menolong dan tidak bertindak mengekploitasi dan lain-lain. 

 

     Menurut Pendit
43

 industri pariwisata harus ditegakkan diatas landasan 

prinsip-prinsip dasar yang nyata disebut dasar unsur atau dasasila yang 

meliputi politik,pemerintahan, perasaan ingin tahu, sifat ramah tamah, jarak 

waktu, atraksi, akomodasi, pengangkutan, harga-harga, publisitas dan 

promosi serta kesempatan berbelanja. 

       Bagi suatu daerah yang ingin mengembangkan atau membangun industri 

pariwisata, maka harus memperhatikan dasasila pariwisata sebagai landasan 

perhitungan bagi perencanaan, sehingga industri pariwisata dapat memberi 

hasil yang maksimal bagi pembangunan daerah yang bersangkutan. 

Pengembangan kepariwisataan tentu tidak luput dengan pembangunan yang 

berkelanjutan untuk mendorong pengembangan objek wisata dalam hal ini, 
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menurut Undang-Undang No 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan pasal (5), 

menyatakan bahwa pembangunan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) 

dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat obyek-

obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata, kemudian pasal (6) 

dinyatakan bahwa : 

1) Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan 

ekonomi dan sosial budaya. 

2) Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat. 

3) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup. 

4) Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. 

     Kemudian pengembangan destinasi pariwisata memerlukan teknik 

perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan itu harus 

menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-

aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran 

pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, 

keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak 

pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya. Teknik 

pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut : 

1) Carrying Capacity 

Carrying Capacity merupakan teknik yang sering digunakan dalam 

pengembangan destinasi wisata adalah carrying capacity (daya dukung 



 

 
 

kawasan).
44

 Konsep ini secara gamblang mengandung makna batasan 

(limit). batas atas (ceiling) atau tingkatan/level (threshold) yang tidak 

boleh dilewati dalam pembangunan atau pengembangan destinasi 

pariwisata. Batasan daya dukung dipengaruhi oleh dua faktor : 

a) Mempunyai implikasi pemasaran yang melibatkan atau berkaitan 

dengan wisatawan. Hal ini menyangkut karakteristik wisatawan, 

seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, motivasi, attitude, dan 

harapan, latar belakang, ras dan etnik, serta pola prilaku. 

b) Berkaitan dengan atribut destinasi, seperti kondisi lingkungan dan 

alam, struktur ekonomi dan pembangunan, struktur sosial dan 

organisasi, dan level pengembangan pariwisata. 

2) Recreational Carrying Capacity 

RCC diakui sebagai model utama untuk mengelola dampak akibat 

kunjungan wisatawan. dampak dari pengembangan dan pengembangan 

wisata (baik tipe, lokasi, dan kualitasnya) pada lingkungan diteliti dan 

diidentifikasi tingkat kritisnya. Contohnya, tingkat kritis suatu destinasi 

wisata yang mengacu pada jumlah orang yang mengunjungi kawasan 

tersebut pertahun atau perhari atau persekali kunjungan.
45
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3) Recreational Opportunity Spectrum (ROS)  

ROS pertama kali diperkenalkan oleh Clarke dan Stanley dari The 

United States Forest Service pada tahun 1979. ROS merupakan teknik 

indentifikasi karakteristik dari suatu kawasan atau destinasi dengan 

setting yang berbeda dan memadukan dengan peluang rekreasi untuk 

keuntungan terbaik bagi pengguna kawasan atau destinasi dan 

lingkungan. Yang pertama kali harus dilakukan dalam ROS adalah 

menentukan karakteristik destinasi atau wilayah yang akan 

dikembangkan sebagai daerah rekreasi atau wisata. 
46

 

4) Limit of Acceptable Change (LAC) 

Limit of acceptable change (LAC) menolak anggapan bahwa semakin 

pemanfaatan suatu destinasi akan menyebabkan semakin besar dampak 

yang ditimbulkannnya. Pemikiran dibalik hal ini adalah bahwa 

perubahan merupakan suatu keniscayaan sebagai konsekuensi 

pemakaian sumber daya dan oleh karenanya sebuah framework 

diperlukan untuk mengelola masalah yang terjadi berdasarkan seberapa 

jauh perubahan tersebut dapat diterima. Ketika batas perubahan yang 

dapat diterima sudah tercapai, berarti sebuah kapasitas destinasi juga 

telah tercapai. Manajemen harus menerapkan tindakan strategis untuk 
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mempertahankan destinasi dari pemakaian lebih lanjut, misalnya dengan 

pembatasan pemakaian. 
47

 

5) Visitor Impact Managemen Model (VIMM) 

Dalam konsep ini carrying capacity tidak menjadi fokus utama tetapi 

lebih difokuskan pada keterkaitan antara perencanaan, pengawasan, dan 

pengambilan keputusan. VIMM menyadari bahwa pengunjung atau 

wisatawan bukan satu-satunya yang menyebabkan dampak pada 

destinasi. Manajemen yang efektif harus berbuat lebih baik dari sekedar 

RCC tetapi melibatkan pertimbangan ilmiah dalam pengambilan 

keputusan.
48

 

6) Visitor Experience and Resource Protection Model  (VERP) 

Titik awal VERP dimulai dengan menentukan cakupan pengalaman 

wisatawan yang dapat ditawarkan dalam sebuah destinasi atau kawasan, 

dan menentukan tujuan yang ingin diwujudkan berkenanaan dengan 

kondisi sumber daya destinasi. VERP menggunakan zoning untuk 

menentukan penggunaan dan manajemen strategi yang tepat untuk areal 

berbeda dalam kawasan atau destinasi. 

7) Visitor Activity Managemen Program (VAMP) 

VAMP merupakan sistem manajemen yang berusaha mengubah 

orientasi dari produk, misalnya obyek dan pengunjung atau wisatawan, 
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kepada orientasi pemasaran dengan penekanan pada pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

8) Tourism Opportunity Spectrum (TOS) 

Secara detail, TOS menganut asumsi bahwa spectrum pengukuran dan 

penilaian indikator perencanaan yang digunakan haruslah : 

a) Dapat diamati dan diukur. 

b) Secara langsung dapat dikendalikan dibawah manajemen kontrol. 

c) Terkait langsung dengan preferensi wisatawan dan mempengaruhi 

keputusannya untuk melakukan wisata atau tidak ke tempat tersebut. 

d) Mempunyai karakteristik dengan kondisi tertentu. 
49

 

 

5. Faktor Pendorong Pengembangan Pariwisata 

     Modal kepariwisataan (tourism assets) sering disebut sumber 

kepariwisataan (tourism resources). Suatu daerah atau tempat hanya dapat 

menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa, sehingga ada yang 

dikembangkan menjadi atraksi wisata. Apa yang dapat dikembangkan menjadi 

atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan (tourism 

resources). Modal kepariwisataan itu mengandung potensi untuk 

dikembangkan menjadi atraksi wisata, sedang atraksi wisata itu sudah tentu 

harus komplementer dengan motif perjalanan wisata. Maka untuk menemukan 
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potensi kepariwisataan disuatu daerah orang harus berpedoman kepada apa 

yang dicari oleh wisatawan. 
50

 

     Menurut Joyo Suharto modal atraksi yang menarik kedatanagn wisatawan 

itu ada tiga, yaitu : 
51

 

a. Modal dari potensi alam 

     Maksud alam disini adalah alam fisik, fauna dan floranya. meskipun 

sebagai atraksi wisata ketiga-tiganya selalu berperan bersama, bahkan 

biasanya juga bersama-sama dengan modal kebudayaan dan manusia, 

akan tetapi tentu ada salah satu modal yang menonjol peranannya. Alam 

menarik bagi wisatawan karena ; 

1) Banyak wisatawan tertarik oleh kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilakukan dialam terbuka. 

2) Dalam kegiatan pariwisata jangka pendek, pada akhir pekan atau 

dalam masa liburan, orang sering mengadakan perjalanan sekadar 

untuk menikmati pemandangan atau suasana pedesaan atau 

kehidupan diluar kota. 

3) Banyak juga wisatawan yang mencari ketenangan ditengah alam 

yang iklimnya nyaman, suasananya tentram, pemandangannya bagus 

dan terbuka luas. 
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4) Ada juga wisatawan yang menyukai tempat-tempat tertentu dan 

setiap kali ada kesempatan untuk pergi mereka kembali ke tempat-

tempat tersebut. 

5) Alam juga sering menjadi bahan studi untuk wisatawan budaya, 

khusunya widya wisata. 

b. Modal dari potensi kebudayaan 

     Maksud dari kebudayaan disini adalah kebudayaan dalam arti luas, 

tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi seperti kesenian atau 

perikehidupan keraton dan sebagainya, akan tetapi juga meliputi adat 

istiadat dan segala kebiasaan yang hidup ditengah-tengah suatu 

masyarakat. 

     Modal kebudayaan itu penting untuk menarik wisata tamasya agar 

mereka dapat menikmati kebudayaan ditempat lain. Wisatawan tamasya 

(pleasure tourist) hanya tinggal disuatu tempat selama masih ada 

pemandangan lain, jadi harus ada cukup banyak atraksi untuk 

menahannya cukup lama disuatu tempat. Akan tetapi juga dapat 

diharapkan akan ada wisatawan rekreasi, yang menghasbiskan waktu 

senggangnya ditengah-tengah masyarakat dengan kebudayaannya yang 

dianggap menarik. 

c. Modal dari potensi manusia 

     Bahwa manusia dapat menjadi atraksi wisata dan menarik kedatangan 

wisatawan bukan hal yang luar biasa, meskipun gagasannya mungkin 



 

 
 

akan membuat orang tersentak, sudah tentu manusia sebagai atraksi 

wisata tidak boleh kedudukannya begitu direndahkan sehingga 

kehilangan martabatnya sebagai manusia. 

6. Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata 

     Menurut Moh Reza Tirtawinata selain masalah konsep pengembangan 

sebuah obyek agrowisata, masalah didalam pengelolaan agrowisata juga perlu 

dicarikan jalan keluarnya. Berikut beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian 

diantaranya : 
52

 

a) Potensi yang belum dikembangkan sepenuhnya 

     Potensi agrowisata yang besar dan tersebar diwilayah Indonesia 

hingga saat ini belum dikembangkan sepenuhnya. Hal ini disebabkan 

masih terbatasnya jangkauan dan kemampuan pengelolaan agrowisata. 

Selain itu, data mengenai potensi obyek agrowisata belum dimiliki dan 

belum ada inventarisasi obyek agrowisata yang telah ada. Permaslahan 

lain yang dihadapi dalam pengembangan agrowisata yakni belum siapnya 

jaringan transportasi ke lokasi, belum memadainya fasilitas di tempat 

tujuan, serta belum disiapkannya lokasi tersebut untuk menjadi daerah 

pertanian sekaligus daerah wisata. 
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b) Promosi dan pemasaran agrowisata yang masih terbatas 

     Hingga saat ini usaha untuk memperkenalkan potensi agrowisata 

Indonesia kepada wisatawan domestik ataupun mancanegara masih 

terbatas. Indonesia belum mampu menyediakan dana yang cukup besar 

untuk promosi maupun informasi kepariwisataan. Apabila dibandingkan 

dengan Negara ASEAN yang lain, dana promosi pariwisata di Negara 

kita ternyata masih relative rendah. Selain dana promosi, sarana promosi 

juga masih kurang. Usaha yang pelu dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan jalur-jalur promosi yang 

memungkinkan. Jalur promosi tersebut dapat berupa kerjasama dengan 

biro perjalanan pariwisata internasional, lembaga pariwisata 

pemerintahan, penggunaan media audio visual, media cetak, dan lain-

lain. 

c) Kurangnya kesadaran pengunjung terhadap lingkungan 

     Pengunjung obyek agrowisata berasal dari berbagai usia dan kalangan 

yang mempunyai tingkah laku berbeda. Sebagian pengunjung memang 

telah memiliki kesadaran untuk menjadi pengunjung yang baik. Namun, 

tidak dapat dipungkiri ada juga pengunjung yang kesadaran akan 

lingkungannya masih kurang. Sejumlah dana yang telah dikeluarkan oleh 

pengunjung sebagai bea masuk kadang dijadikan dasar bahwa 

pengunjung berhak melakukan apa saja yang disukainya. Kondisi ini 



 

 
 

menjadi problem tersendiri bagi pengelola agrowisata yang perlu 

diantisipasi. 

d) Koordinasi yang belum berkembang 

     Sebagian besar agrowisata yang ada saat ini dikelola oleh instansi 

pemerintah dengan dana dan personalia yang terbatas. Padahal 

pengembangan agrowisata menyangkut berbagai instansi yang terkait 

baik swasta maupun pemerintah. Untuk itu, diperlukan adanya koordinasi 

dari semua pihak yang berkepentingan. Kurangnya koordinasi antar 

instansi yang bertanggung jawab mengelola seringkali mengakitbatkan 

perkembangan  agrowisata tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya. 

Hal ini dapat menyulitkan pemantauan dan pengawasan terhadap 

pengembangan agrowisata selanjutnya. 

e) Terbatasnya kemampuan manajerial dibidang agrowisata 

     Manajerial merupakan komponen yang dibutuhkan untuk semua 

kegiatan usaha. manajemen yang baik dalam promosi, perencanaan, 

pemasaran maupun pengembangan produk agrowisata sangat 

mempenagruhi keberhasilan upaya peningkatan arus pengunjung. namun, 

pengelolaan agrowisata di Indonesia masih sangat terlihat kurang 

professional. hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya kuantitas 

maupun kuliatas dari tenaga kerja yang ada sehingga mereka kurang 

menguasai permasalahan. 

 



 

 
 

f) Belum adanya peraturan yang lengkap 

     Peraturan dan tata cara pengusahaan agrowisata hingga saat ini belum 

digarap secara utuh. peraturan untuk pembuatan agrowisata belum 

tertuang secara teknis. mengingat obyek ini memiliki peluang besar untuk 

dikembangkan secara lebih luas perlu kiranya dibuat pedoman sebagai 

acuan yang digunakan semua pihak yang berkepentingan dalam 

mengembangkan wsiata. 

 

7. Peran Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

     Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah 

yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan 

merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan 

peningkatannya. Manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah : 

a) Menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah 

maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya 

pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, berupa 

penginapan, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan 

penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut 

merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah 

dapat ditingkatkan. 



 

 
 

b) Membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata 

rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi 

masyarakat di daerah tersebut. 

c) Menambah devisa Negara, dengan makin banyaknya wisatawan yang datang, 

maka makin banyak devisa yang akan diperoleh. 

d) Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak 

pembangunan daerah. 

     Industri pariwisata di Indonesia dinilai sebagai sektor andalan penyumbang 

devisa Negara terbesar dalam bidang nonmigas. Terlebih ketika pemerintah 

Indonesia mencanangkan program otonomi daerah, maka industri pariwisata 

merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

penerimaan daerah. Adalah suatu langkah jitu jika industri pariwisata 

dipergunakan oleh daerah-daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya 

alam sebagai suatu sarana untuk meningkatkan PAD. 

       Namun sebagai konsekuensinya, daerah-daerah tersebut harus melakukan 

pengembangan-pengembangan terhadap potensi-potensi pariwisata masing-

masing daerah dengan mencari dan menciptakan peluang-peluang baru terhadap 

produk-produk pariwisata yang diunggulkan. Yang perlu mendapat perhatian 

bahwa pengembangan industri pariwisata daerah terkait dengan berbagai faktor 

yang mau tidak mau berpengaruh dalam perkembangannya. Oleh karena itu perlu 

diketahui dan dipahami apa saja faktor yang sesuai faktual memegang peranan 



 

 
 

penting dalam pengembangan industri pariwisata daerah khususnya dalam rangka 

penerapan otonomi daerah, sehingga pada akhirnya pengembangan industri 

pariwisata daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar 

bagi peningkatan PAD dan mendorong program pembangunan daerah.  

     Industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif yang dipandang 

mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, Sehingga tidak 

mengherankan apabila Indonesia menaruh perhatian khusus kepada industri 

pariwisata. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia 

memiliki potensi alam dan kebudayaan yang cukup besar yang dapat dijadikan 

modal bagi pengembangan industri pariwisatanya. Salah satu tujuan 

pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk meningkatkan 

pendapatan devisa khususnya dan pendapatan Negara dan masyarakat pada 

umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-

kegiatan industri-industri sampingan lainnya. 

      Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan erat 

dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara 

langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya 

perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri 

pariwisata yang berkembang dengan baik. Misalnya, dengan dibangunnya sarana 

dan prasarana didaerah tersebut maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam 



 

 
 

proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan dan lain 

sebagainya.
53

 

     Pariwisata syariah saat ini merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang 

mendunia, pariwisata ini tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi 

nonmuslim juga dapat menikmati pariwisata ini. Wisata syariah di Indonesia 

masih sangat minim keberadaannya khususnya di Lampung Selatan, pemerintah 

sedang melakukan pengembangan terhadap salah satu destinasi pariwisata 

tersebut. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang wisata syariah, 

bahkan wisata syariah masih asing terdengar pada masyarakat awam. Wisata 

Syariah atau Halal Toursim adalah salah satu kegiatan pariwisata yang di 

peruntukan bagi wisatawan Muslim maupun non-muslim yang pelaksanaanya 

mematuhi aturan syariah atau sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dan  berbagai 

macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang 

memenuhi ketentuan syariah. 

     Saat ini wisata syariah telah berkembang pesat di beberapa negara seperti 

Jepang, Malaysia, China, Taiwan, Thailand, Korea, Prancis, Amerika, dan 

Jerman. Negara-negara tersebut telah lebih dulu menerapkan wisata syariah, 

dengan berbagai macam nama. Nama yang mereka gunakan seperti Islamic 

                                                             
       

53
 Ni Luh Sili Antari, “Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Asli  Daerah Kabupaten 

Gianyar “ Jurnal Perhotelan dan Pariwisata”, vol.3 edisi Agustus 2013,hlm. 36-37 



 

 
 

tourism, halal tourism, halal travel, ataupun as moslem friendly destination. 

Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar untuk menerapkan destinasi 

wisata syariah, karena Indonesia memiliki banyak wisata alam bernuansa syariah 

seperti situs situs peninggalan kerajaan Islam dan pusat pesantren Islam.   

     Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa ada 13 

provinsi yang berpotensi membuat dan mengembangkan wisata syariah, salah 

satu yang disebutkan yaitu provinsi Lampung. Wisata syariah memberikan 

ketenangan, rasa aman dan nyaman kepada wisatawan muslim dan non-muslim 

khususnya para wisatawan yang berkunjung bersama keluarga mereka, karena 

para wisatawan tidak akan terganggu dengan wisatawan lain contohnya seperti 

tidak akan terganggu oleh wisatawan yang membawa minuman beralkohol. 

      Konsep pariwisata syariah ini memerlukan beberapa hal antara lain adanya 

ketersedian makanan halal di lokasi wisata, ada fasilitas ibadah yang memadai, 

dan adanya pembatasan aktivitas yang tidak sesuai syariah di lokasilokasi wisata. 

Pariwisata syariah bersifat universal dalam memasarkan produk dan jasanya, 

tidak hanya masyarakat muslim yang dapat menikmati wisata syariah tetapi 

masyarakat non-muslim pun dapat menikmati produk dan jasa yang ditawarkan.
54

 

 

  

                                                             
       

54
 Rizka R, Persepsi Konsumen Tentang Wisata Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat 

Berkunjung, Lampung, 2016, hlm. 35 



 

 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Sejarah Kabupaten Lampung Selatan 

Sejarah terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan erat kaitannya dengan 

dasar pokok Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 

tersebut, pada bab VI pasal 18 disebutkan bahwa pembagian Daerah di 

Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil, dengan bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang serta memandang dan 

mengingat dasar permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara dan 

Hak-hak Asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sebagai 

realisasi dari pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, lahirlah Undang- undang 

Nomor 1 tahun 1945. Undang-undang ini mengatur tentang Kedudukan 

Komite Nasional  

Daerah, yang pada hakekatnya adalah Undang-undang Pemerintah di Daerah 

yang pertama. Isinya antara lain mengembalikan kekuasaan Pemerintahan di 

Daerah kepada aparatur berwenang yaitu Pamong Praja dan Polisi. Selain itu, 

untuk menegakkan Pemerintahan di Daerah yang rasional dengan mengikut 

sertakan wakil-wakil rakyat atas dasar kedaulatan rakyat. Selanjutnya disusul 

dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pembentukan Daerah 



 

 
 

Otonom dalam wilayah Republik Indonesia yang susunan tingkatannya sebagai 

berikut: 

1. Propinsi Daerah Tingkat I  

2. Kabupaten/Kotamadya (Kota Besar) Daerah Tingkat II 

3. Desa (Kota Kecil) Daerah Tingkat III. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, maka lahirlah Propinsi 

Sumatera Selatan dengan Perpu Nomor 3 tanggal 14 Agustus 1950, yang 

dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 6 tahun 1950. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah untuk Daerah Propinsi, 

Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, maka keluarlah Peraturan Daerah 

Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 tahun 1950 tentang Pembentukan DPRD 

Kabupaten di seluruh Propinsi Sumatera Selatan. Perkembangan selanjutnya, 

guna lebih terarahnya pemberian otonomi kepada Daerah bawahannya, diatur 

selanjutnya dengan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 

Selatan sebanyak 14 Kabupaten, diantaranya Kabupaten Lampung Selatan 

beserta DPRD-nya dan 7 (tujuh) buah Dinas otonom.  

Untuk penyempurnaan lebih lanjut tentang struktur Pemerintahan 

Kabupaten, lahirlah Undangundang Nomor 1 tahun 1957 yang tidak jauh 

berbeda dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1948. Hanya dalam Undang-

undang nomor 1 tahun 1957 dikenal dengan sistem otonomi riil yaitu 



 

 
 

pemberian otonomi termasuk medebewind. Kemudian untuk lebih 

sempurnanya sistem Pemerintahan Daerah, lahirlah Undang-undang Nomor 18 

tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang mencakup semua 

unsur-unsur progresif daripada: 

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 

2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 

4. Penpres Nomor 6 tahun 1959  

5. Penpres Nomor 5 tahun 1960. 

Selanjutnya, karena Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dimaksud sudah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, maka Undang-undang Nomor 

18 tahun 1965 ditinjau kembali. Sebagai penyempurnaan, lahirlah Undang-

undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, 

yang sifatnya lebih luas dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1965. Undang-

undang ini tidak hanya mengatur tentang Pemerintahan saja, tetapi lebih luas 

dari itu, termasuk dinas-dinas vertikal (aparat pusat di daerah) yang diatur pula 

di dalamnya. Selain itu, Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 diperkuat 

dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang 

kemudian disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2008. 

Undang-undang yang terakhir ini lebih jelas dan tegas menyatakan bahwa 

prinsip yang dipakai bukan lagi otonomi riil dan seluas-luasnya, tetapi otonomi 



 

 
 

nyata dan bertanggung jawab serta bertujuan pemberian otonomi kepada 

daerah untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. 

2. Luas Wilayah Dan Letak Geografis 

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi 

Lampung dan Ibukota Kabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten ini 

memiliki luas wilayah 2.109,74 km
2
 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 

923.002 jiwa. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 1050 

sampai dengan 1050450 bujur Timur dan 50150 sampai dengan 60 lintang 

Selatan. Mengingat letak yang demikian ini Kabupaten Lampung Selatan 

seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. 

Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai 

sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terdapat sebuah 

pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang dimana kapal-kapal dalam dan luar negeri 

dapat merapat, Secara umum pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat 

penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung, terutama penduduk 

Lampung Selatan. Pelabuhan ini ejak tahun 1982 termasuk dalam wilayah 

Kota Bandar Lampung. Dibagian Selatan wilayah Kabupaten Lampung Selatan 

yang juga ujung pulau Sumatera terdapat sebuah pelabuhan penyeberangan 

Bakauheni, yang merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke 

Sumatera dan sebaliknya.  

Dengan demikian pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau 

Sumatera bagian Selatan. jarak antara pelabuhan Bakauheni (Lampung 



 

 
 

Selatan) dengan pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 30 kilo meter 

dengan waktu tempuh kapal penyebrangan sekitar 1,5 jam. Kabupaten 

Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih 2.109,74 km
2
 

(LSDA 2007) dengan kantor pusat pemerintahan. 

3. Batas Wilayah 

Secara administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas 

wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara   : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten  

Lampung Tengah dan Lampung Timur. 

Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Selat Sunda. 

Sebelah Barat   : Berbatasan dengan Kota Bandar  

   Lampung dan Kabupaten Pesawaran. 

Sebelah timur   : Berbatasan dengan Laut Jawa. 

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain pulau 

Krakatau, pulai Sebesi, pulau Sebuku, pulau Legundi, pulau Siuncal, pulau 

Rimau dan pulau Kandang. Bila ditinjau dari segi luas dan keadaan alamnya, 

maka Kabupaten Lampung Selatan mempunyai masa depan cerah untuk lebih 

berkembang. Secara topografis wilayah ini dapat dibedakan menjadi dua 

kategori yaitu, wilayah dengan relatif datar yang sebagian besar berada di 

sepanjang pesisir, wilayah berbukit dan gunung yang merupakan wilayah 

pegunungan Rajabasa. 

 



 

 
 

4. Visi Dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan 

Visi : “menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan perekonomian 

daerah berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam arti luas” 

Misi :  

a. Meningkatkan dan mengembangkan tingkat profesionalisme pelayanan 

pariwisata seni dan budaya melalui kelembagaan manajemen dan sumber 

daya manusia. 

b. Meningkatkan dan mengembangkan tingkat profesionalisme pelayanan 

kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan perekonomian masyarakat 

dan pendapatan asli daerah (PAD). 

c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja PARSENIBUD, 

menumbuh kembangkan apresiasi seni dan budaya masyarakat. 

d. Memperkenalkan dan mempromosikan potensi alam, seni dan budaya 

daerah bagi pengembangan pariwisata. 

e. Pengembangan potensi pariwisata secara professional dengan menjaga 

kelestarian lingkungan dan budaya tradisional masyarakat dengan sasaran 

untuk menarik investor melakukan investasi di bidang pariwisata di 

Lampung Selatan. 

 

 



 

 
 

B. Obyek Wisata Kabupaten Lampung Selatan 

1. Jumlah Obyek Wisata Kabupaten Lampung Selatan 

 Destinasi pariwisata yang ada di  daerah Kabupaten Lampung Selatan  

sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 

Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan 

No Jenis Wisata Nama Wisata Alamat 

1.  Wisata Alam Air Terjun Way Kalam Desa Pesisir Rajabasa 

  Air Terjun Way Peros Desa Pesisir Rajabasa 

  Air Terjun Curug 

Layang 

Desa Pesisir Rajabasa 

  Goa Maja Desa Pesisir Rajabasa 

  Air Panas Ciperes Desa Pesisir Rajabasa 

  Air Terjun Sarmun Desa Pesisir Rajabasa 

  Gunung rajabasa Desa Pesisir Rajabasa 

  Pemandian way 

belerang 

Desa Sukamandi 

Kalianda 

  Air panas natar Desa Branti Natar 

  Cottage pulau sebesi Desa Tejang Pulau 

Sebesi 



 

 
 

  Belerang Simpur Desa Sukamandi 

  Gunung Anak 

Krakatau 

Desa Merak Belantung 

  Way Guyuran Desa Pesisir Rajabasa 

2 Wisata Bahari Pantai Bagus Desa Merak Belantung 

  Pantai Guci Batu 

Kapal 

Desa Maja Kalianda 

  Pantai Embe Beach Desa Merak Belantung 

  Pantai Sapenan Desa Merak Belantung 

  Pantai Tanjung Beo Desa Merak Belantung 

  Pantai Way Urang Desa Pesisir Rajabasa 

  Pantai Teluk Nipah Ptpn 10 Bulok 

Kalianda 

  Pantai Kuliner PPI 

BOM 

Desa Kalianda Bawah 

  Pantai Banding Resort Desa Merak Belantung 

  Pantai Canti Indah Desa Canti Rajabasa 

  Pantai Kunjir Desa Kunjir Rajabasa 

  Pantai Wartawan Desa Canti Rajabasa 

  Pantai Merpati Desa Canti Rajabasa 

  Pantai Belebuk Desa Totoharjo  



 

 
 

  Pantai Suak Desa Sidomulyo 

  

 

Pantai Tanjung Selaki/ 

Tarahan 

Desa Tarahan 

Kecamatan Katibung 

  Pulau Condong DesaRangai Kecamatan 

Katibung 

  Pantai Pasir Putih Desa Tarahan 

Kecamatan Katibung 

  Batu Lapis Desa Kunjir Rajabasa 

  Pantai Teluk 

Mengkudu 

Desa Kunjir Rajabasa 

  Pantai Tanjung Tua Desa Bakauheni 

  Pantai Indah Krakatau Desa Merak Belantung 

  Slanik Waterpark Desa Jati Agung 

  Pantai Senja Desa Merak Belantung 

  Menara Siger Desa Bakauheni 



 

 
 

3 Wisata Terpadu Tabek Indah Desa Serba Jadi 

Kecamatan Natar 

  Grand Elty Krakatau Desa Merak Belantung 

  Wisma Belerang Desa Sukamandi 

  Krakatau Kahai Beach Desa Kunjir Rajabasa 

  Negeri Baru Resort Desa Agom Kalianda 

4 Wisata Budaya/ 

Sejarah 

Makam Al-habib Ali 

Bin Alwi Al-Idrus 

Desa Kuripan 

Penengahan 

  Makam Ratu Darah 

Putih 

Desa Kuripan 

Penengahan 

  Makam Raden Intan II Desa Gedung Harta 

Kalianda 

  Prasasti batu bertulis Desa palas pasemah 

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 

 

 

 



 

 
 

Tabel 3. 2 

Destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Lampung Selatan 

No Kode rek Nama 

Destinasi 

Lokasi  

Wisata 

Status 

Kepemilikan 

1 4.1.2.02.21 Pemandian 

Way Belerang 

Ds. 

Sukamandi, 

Kalianda 

Pemerintah 

Daerah 

2 4.1.2.02.21 Cottage Pulau 

Sebesi 

Ds. Tejang 

Pulau Sebesi 

Pemerintah 

Daerah 

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 

 

2. Potensi Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan 

Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan daerah pesisir yang banyak 

memiliki obyek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, selain 

memiliki pantai yang bersih dan pasirnya yang putih Kabupaten Lampung 

Selatan juga memiliki sejarah dan pemandangan yang sangat indah. 

a. Festival Rajabasa 

     Festival Rajabasa digelar di Kabupaten Lampung Selatan setiap tahun 

sekali, Kegiatan ini di isi dengan berbagai macam kegiatan lomba adat dan 

budaya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Melalui kegiatan 

Festival Rajabasa ini diharapkan masyarakat untuk turut serta 



 

 
 

mempromosikan pariwisata yang ada di Lampung Selatan serta para 

penerus bangsa bisa menjaga dan melestarikan adat dan kebudayaan 

masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Tari Tuping 

     Di Kabupaten Lampung Selatan terdapat Tupping, yaitu topeng 12 

wajah dimana sejarah topeng 12 wajah ini dahulunya merupakan topeng 

yang dipakai oleh pasukan telik Sandi Radin Intan II yang berfungsi untuk 

mengelabuhi musuh pada zaman penjajahan. Saat ini kesenian topeng 12 

wajah atau tuping ini sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat 

Lampung Selatan dan sering digunakan sebagai pengiring pada acara arak-

arakan pernikahan. 

c. Pemandian Way Belerang 

     Taman Pemandian Way Belerang Kalianda terletak dilereng Gunung 

Rajabasa Kalianda. Taman pemandian air belerang ini mempunyai lahan 

sekitar kurang lebih 3 Ha, yang dilengkapi dengan fasilitas kolam air 

panas, kolam air tawar, dan cottage serta arena flying fox, mitos dari 

masyarakat sekitar konon Way Belerang ini mempunyai khasiat yang 

sangat ampuh untuk mengobati berbagai keluhan pada kulit, dan juga bisa 

berguna untuk terapi kesehatan tubuh. Selain itu para pengunjung juga 

bisa menikmati segarnya kelapa muda taman Pemandian Way Belerang 

yang menyegarkan dan mempunyai rasa yang khas. 

 



 

 
 

d. Cottage Pulau Sebesi 

     Pulau Sebesi dengan luas 1600 Ha adalah pulau yang terdekat dengan 

anak Krakatau, sehingga pulau Sebesi ini adalah tempat yang cocok untuk 

mengamati aktivitas gunung anak Krakatau. 

Pulau ini juga dikenal sebagai tempat wisata buru, dengan fasilitas yang 

telah tersedia seperti pesanggrahan cottage dan homestay. Di pulau ini 

wisatawan bisa menikmati berbagai aktivitas laut dan alam seperti diving, 

fishing, dan snorkeling, dan disini juga dapat dijadikan tempat olahraga 

seperti hiking, climbing, motor-crossing dan berburu. 

e. Pulau Umang-Umang 

     Pulau Umang-Umang adalah tempat yang cocok bagi wisatawan yang 

hobi menikmati keindahan terumbu karang bawah laut. Keindahan dan 

alaminya pulau ini sudah tidak diragukan lagi,selain Pulau Sebesi, 

Sebuku, dan Rakata, Pulau Umang-Umang adalah surganya bagi wisata 

yang datang untuk berlibur dan melakukan aktivitas wisata seperti diving, 

snorkeling, memancing sambil menikmati panorama alam laut yang luar 

biasanya indahnya. 

f. Wisma Belerang 

     Wisma Belerang yang terletak di kaki Gunung Rajabasa saat ini 

dijadikan sebagai objek wisata alam, dimana wisma ini terletak pada 

bebukitan dengan berbagai jenis tanam tumbuh yang ada didalamnya. 

Dibagian belakang wisma terlihat gunung Rajabasa yang menjulang 



 

 
 

sementara dari depan wisma wisatawan bisa menikmati keindahan pantai 

yang membentang begitu indahnya. Jarak tempuh kurang lebih 5 menit 

dari Kota Kalianda ke wisma belerang tersebut. 

g. Menara Siger 

     Menara Siger merupakan suatu simbol kehormatan, simbol budaya 

Lampung dan sering diaplikasikan pada bangunan, monumen serta ragam 

hias. Disamping bentuk dasar mahkota siger, desain ini juga memasukkan 

bentuk asli tradisional Lampung lainnya yaitu paguk dibagian kiri kanan 

menara sebagai perlambang perahu. Pada puncak menara terdapat payung 

merah, kuning, putih sebagai simbol hirarki kebangsawanan. Dimensi 

Menara Siger yakni tinggi 32 meter, panjang 50 meter, lebar 10 meter, 

lantai 5 tingkat dan ruang dalam difungsikan sebagai pusat informasi 

budaya dan pariwisata Lampung. 

Di area Menara Siger terdapat juga tugu nol kilometer yang 

melambangkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan merupakan pintu 

gerbang pulau Sumatera. 

h. Bandara Radin Inten II 

     Bandar Udara Radin Inten II adalah salah satu Bandar udara yang ada 

di Lampung Selatan Provinsi Lampung Indonesia. Namanya diambil dari 

seorang tokoh pahlawan Nasional RI Raden Intan II. Bandara Raden Intan 

II terletak di desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 



 

 
 

Selatan. Bandara ini merupakan salah satu akses pendukung bagi 

wisatawan asing yang datang untuk berwisata ke Lampung Selatan. 

i. Pulau Mengkudu 

     Pulau Mengkudu yang lokasinya tidak jauh dari tempat wisata batu 

lapis memiliki luas kurang lebih 2 Ha. Bagi wisatawan yang senang 

snorkeling atau berenang Pulau Mengkudu menjanjikan kepuasan dan 

sensasi tersendiri. 

j. Pulau Condong 

     Pulau Condong terletak di desa Rangai Kecamatan Katibung 

Kabupaten Lampung Selatan. Pulau yang beberapa waktu kian popular ini 

memiliki keunikan dari pulau lain di Lampung Selatan. Bila dilihat dari 

kejauhan, Pulau Condong ini nampak seperti ujung tombak dan itulah 

mengapa namanya disebut Pulau Condong. Untuk sampai ke Pulau 

Condong ini, wisatawan harus mengunjungi kawasan Pasir Putih 

kemudian menggunakan jasa perahu bermotor berkapasitas 10 yang 

tersedia setiap saat. Hawa sejuk akan terasa ketika wisatawan tiba di Pulau 

Condong, airnya sangat jernih sehingga ikan-ikan kecil saja bisa terlihat 

dari permukaan, belum lagi pasir putihnya yang menawan dan tidak kalah 

dengan pantai Pasir Putih. 

 

 

 



 

 
 

k. Kuliner Kalianda 

     Bila wisatawan ingin menikmati kuliner khas Lampung Selatan, bisa 

datang ke Dermaga BOM Kalianda, yang menyediakan menu andalan 

pindang kepala simba, otak-otak, sasimpok labu dan kue moci yang 

letaknya tidak jauh dari Ibukota Kalianda Lampung Selatan. Selain itu 

ditempat ini wisatawan dapat menikmati indahnya pemandangan laut yang 

sejuk serta tersedianya fasilitas umum seperti musholla, dan kamar mandi 

yang tidak kalah indahnya dengan tempat wisata lainnya yang ada di 

Kalianda Lampung Selatan. 

l. Anak Gunung Krakatau 

     Kepulauan Krakatau mempunyai daya tarik yang unik bagi wisatawan 

Nusantara maupun Mancanegara, khususnya bagi peneliti karena pulai ini 

merupakan laboratorium alam bagi berbagai disiplin ilmu (Geologi, 

Konservasi, Biologi, dan Vulkanologi). Disamping itu  aktivitas anak 

Krakatau, sunset pada sore hari merupakan panorama alam yang sangat 

menarik untuk pengunjung saksikan. Ketinggian anak Krakatau telah 

mencapai lebih kurang 400 meter, ketinggiannya terus bertambah 

beberapa meter setiap tahunnya. Selain itu di kepulauan ini dapat dijumpai 

tempat yang menarik untuk berenang, menyelam dan kegiatan wisata 

bahari, untuk dapat menuju ke anak Gunung Krakatau ini wisatawan dapat 

menggunakan akses  atau transportasi bila dari Banten menuju ke 

pelabuhan Merak dengan kapal roro selama kurang lebih 2,5 jam, bila dari 



 

 
 

Bakauheni wisatawan harus menuju ke Kalianda dengan menggunakan 

bus selama 40 menit, bila dari Kalianda pengunjung harus menuju ke 

dermaga canti menggunakan angkutan umum lokal selama 15 menit, dan 

dari dermaga desa canti menuju kepulauan Krakatau menggunakan perahu 

motor dengan waktu tempuh 150 menit. 

m. Air Terjun Way Kalam 

     Air Terjun Way Kalam merupakan obyek wisata alam yang 

spektakuler dan indah yang tersimpan di pegunungan Rajabasa. 

Wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata ini akan menikmati 

indahnya jutaan meter kubik air yang turun dari puncak yang bergegas 

terjun ke lembah sedalam kira-kira 40 meter. Dilembah tersebut, air yang 

terjun tak henti sepanjang tahun itu membentuk tilas berupa ceruk, 

beruntung bebatuan besar mampu menahan terpaan air sehingga 

percikannya membuncah bagai salju dan gemercak air terjun yang indah 

menjadi pesona dari air terjun ini. 

n. Pantai Pasir Putih 

     Obyek wisata seluas tujuh hektar yang berbatasan dengan Pantai Selaki 

ini akan semakin dipadati pengunjung jika hari libur. Wisatawan akan 

berenang atau sekedar menikmati pemandangan alam bawah laut disekitar 

pantai dengan hamparan pasir putih yang bersih menjadi ciri khas 

tersendiri dari pantai yang satu ini. Letaknya yang tidak jauh dari Kota 

Bandar Lampung membuat pantai ini ramai dikunjungi oleh para 



 

 
 

wisatawan lokal, luar kota dan luar daerah, dikarenakan aksesnya yang 

dekat dan mudah dijangkau, pantai ini terletak di desa Tarahan Kecamatan 

Katibung Lampung Selatan. 

o. Grand Elty Krakatau Resort 

     Bentang alam yang dimilikinya sangat indah dengan udara segar dan 

ditunjang dengan tidak adanya pencemaran udara disekitar obyek wisata 

ini, dan tingkat kebisingan di wilayah sekitar sangat rendah karena 

letaknya yang jauh dari jalan Trans-Sumatera sehingga sangat cocok untuk 

tempat beristirahat dari rutinitas sehari-hari. Kawasan wisata ini 

mempunyai fasilitas seperti arena petualangan, tempat berkemah, cottage, 

ruang pertemuan, kafetaria, penyewaan sepeda, jetski, perahu dayung, 

kano, dan banana boat. Kegiatan lain yang dapat dilakukan antara lain 

adventure tour, diving, fishing dan boating, selain itu terdapat juga 

museum Krakatau yang didalamnya sebagai wisata sejarah. Lokasi 

kawasan wisata ini terletak di desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda 

Lampung Selatan dengan jarak tempuh kurang lebih 15 menit dari Ibukota 

Kalinda. 

p. Tanjung Tuha 

     Obyek wisata yang satu ini sangat terkenal sebagai tempat wisata yang 

hobi memancing sambil menikmati indahnya pemandangan bersama 

saudara dan keluarga. Tempat ini terletak tidak jauh dari pelabuhan ferry 

Bakauheni. Wisatawan yang ingin berkunjung ke obyek wisata ini dapat 



 

 
 

menggunakan akses transportasi dengan menggunakan bus atau minibus 

selama kurang lebih 30 menit. 

q. Negeri Baru Resort 

     Bagi wisatawan atau pengunjung yang ingin mengenal negeri baru 

resort lebih dekat maka tempat ini adalah tempat yang cocok untuk wisata 

keluarga. Tempat ini sangat strategis kurang lebih 5 km dari Kota 

Kalianda, tempat ini menyediakan fasilitas seperti pesanggrahan, perahu 

kano, perahu angsa, cottage, hotel dan arena bermain anak-anak, dan 

lokasi obyek wisata ini terletak di desa Agom Kecamatan Kalinda 

Lampung Selatan. 

r. Pantai Kahai 

     Pantai ini menjadi salah satu favorit wisata di Lampung Selatan, 

beberapa wahana yang bisa dinikmati para pengunjung atau wisatawan 

yakni komedi putra, waterboom, roller coaster, kura-kura, kicir-kicir, 

sepeda bebek, banana boat, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu 

pantai ini juga memiliki fasilitas lainnya seperti panggung hiburan, 

seafood resto, meeting room, gedung pertemuan, spa, area parkir yang 

luas dan lainnya,dan terdapat pula hotel dan cottage untuk para 

pengunjung dan wisatawan.  Pantai Kahai juga memiliki pulau mungil 

yang cantik yakni Pulau Mengkudu demikian masyarakat sekitar 

menyebutnya. Pulau ini juga menjadi salah satu obyek wisata yang bisa 

wisatawan kunjungi saat berlibur ke pantai kahai, pulau mungil ini bisa 



 

 
 

ditempuh dengan jasa perahu atau jukung yang banyak dijajakan di 

pinggir pantai dengan waktu tempuh sekitar 10-20 menit dari pantai kahai. 

s. Embe Beach 

     Pantai Embe terletak disebuah teluk kecil yakni teluk Belantung atau 

bersebelahan dengan Grand Elty. Pantai yang bersih dengan pemandangan 

alam yang indah menjadikan pantai ini sangat cocok untuk berenang dan 

santai bersama keluarga. Pantai Embe memiliki karakteristik pantai yang 

bersih dengan gaya tarik gelombang yang kecil dan vegetasi pembentuk 

lingkungannya, sehingga sangat cocok untuk aktivitas berenang, berjemur, 

dan dari sini juga wisatawan bisa bersantai sambil memanjakan mata 

dengan melihat pemandangan Gunung Rajabasa dan keindahan Teluk 

Belantung. Lokasi obyek wisata ini dapat ditempuh kurang lebih 10 menit 

dari Ibukota Kalianda. 

t. Teluk Nipah 

     Kawasan wisata bahari bernama Teluk Nipah ini sangat memukau, 

bahkan lahan perbukitan sangat cocok dijadikan sebagai tempat 

berolahraga paralayang. Bukit disebelah Utara yang menjorok ke laut 

dengan ketinggian sekitar 200 meter dan permukaan atas yang landai 

dapat digunakan sebagai landasan pacu para pemain paralayang untuk take 

off. Setelah lepas landas, wisatawan akan melayang diatas laut mengitari 

bukit menyapa tebing-tebing diperkebunan dan mendarat mulus dipantai 

berpasir putih nan landai. Ini bisa menjadi pengalaman yang luar biasa 



 

 
 

bagi pecinta olahraga udara dan wisatawan yang ingin bertandem 

merasakan turbulensi dengan paralayang atau paramotor. 

u. Pantai Batu Lapis 

     Pantai ini ketaknya berada dipesisir pantai batu balak kecamatan 

rajabasa lampung selatan, yang menarik dari tempat ini adalah wisatawan 

akan dikejutkan dengan kontur dan susunan batu disekitaran pantai yang 

tertata rapih mengingat ini adalah proses pembentukan candi. selain itu 

desir ombak yang saling berkejaran dan sejuknya udara ditempat ini akan 

membuat para pengunjung tak ingin lekas pulang, untuk sampai ke obyek 

wisata ini wisatawan akan membutuhkan waktu tempuh kira-kira satu jam 

perjalanan dari kota kalianda. 

v. Pantai Kedu 

     Obyek wisata ini dikenal dengan nama pantai kedu, obyek wisata ini 

merupakan sebuah resort yang berada dipantai yang terletak di desa 

Ketang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, sebuah kampung nelayan 

kecil yang berada di Kota Kalinda. Pantai kedu letaknya berdekatan 

dengan pantai alau-alau yang menghadap ke Selat Sunda dan dilaut 

Samudera Hindia, para wisatawan dapat menyaksikan siluet Gunung 

Rajabasa yang indah pemandangannya. Kawasan wisata ini memilki 

pantai yang landai dan bersih sehingga membuat wisatawan dimanjakan 

dengan kesejukan dan keindahannya. 

 



 

 
 

w. Pantai Alau-Alau 

     Obyek wisata ini dikenal dengan nama pantai alau-alau, obyek wisata 

ini merupakan sebuah resort yang berada di pantai yang terletak di desa 

Ketang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan sebuah kota nelayan kecil 

yang berada tidak jauh dari pelabuhan Bakauheni. Pantai alau-alau terletak 

disebuah laguna yang menghadap ke Selat Sunda dan di laut Samudera 

Hindia, para wisatawan dapat menyaksikan siluet anak Krakatau yang 

merupakan anak dari gunung berapi yang terkenal yakni Gunung 

Krakatau. Kawasan wisata ini juga menyediakan cottage yang terletak 

tepat di tepi pantai, semua cottage menawarkan pemandangan yang 

menakjubkan. 

 

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan Dari Sektor 

Pariwisata 

     Besaran kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Lampung Selatan masih tergolong kecil, Hal ini disebabkan karena 

pariwisata pada Kabupaten Lampung Selatan belum sepenuhnya dikelola dengan 

baik. Destinasi wisata sampai saat ini yang dikelola langsung oleh pemerintah 

daerah hanya berfokus pada Pemandian Way Belerang dan pulau Sebesi, 

selebihnya banyak dikelola oleh pihak swasta dan pemerintah daerah hanya 

bersifat sebagai regulator atau pembuat peraturan saja. Dari obyek wisata 

Pemandian Way Belerang  retribusi yang diperoleh yaitu dari tiket masuk, dan 



 

 
 

dari pulau Sebesi berasal dari tiket masuk penyewaan hotel,perlengkapan 

snorkeling. Namun kontribusi yang diberikan oleh obyek wisata yang dikelola 

oleh pihak swasta pun sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah Kabupaten Lampung Selatan dari sektor pariwisata.. 

     Pariwisata tentu saja memberikan kontribusi pada sektor akomodasi seperti 

hotel, rumah makan, dan perdagangan produk daerah. dari kegiatan wisata para 

wisatawan tentu saja memerlukan tempat penginapan sementara bagi para 

wisatawan yang datang dari berbagai tempat. Hotel dapat memberikan efek 

penting bagi perkembangan daerah, selain sebagai bentuk jasa pemenuhan 

akomodasi wisata daerah hotel juga memiliki peranan yang cukup signifikan 

dalam perekonomian daerah setempat. selain dari akomodasi para wisatawan 

tentu juga membutuhkan konsumsi selama melakukan kegiatan wisatanya, seperti 

yang kita ketahui bahwa kuliner pada setiap daerah tentu saja berbeda dan 

memiliki ciri khas yang berbeda pula pada setiap daerahnya.  

     Dari keunikan inilah yang tentunya mampu membuat para wisatawan tertarik 

untuk mencoba kuliner yang terdapat disuatu daerah dimana ia berwisata dan 

tentunya dari sektor rumah makan ini juga mendapatkan kontribusi dari kegiatan 

wisata seperti penyerapan tenaga kerja juga perekonomian daerah. Selain dari 

sektor akomodasi dan rumah makan kontribusi yang diberikan dari pariwisata 

adalah dari sektor perdagangan produk daerah, di Kabupaten Lampung Selatan 

kegiatan wisata yang dilakukan para wisatawan tentu saja berpengaruh terhadap 

penjualan produk khas daerah seperti yang menjadi ciri khas dari Kabupaten 



 

 
 

Lampung Selatan. Karena kurangnya jumlah pengunjung yang datang tentu juga 

berpengaruh terhadap besarnya retribusi yang didapatkan dari sektor pariwisata, 

ini bisa dikatakan tempat-tempat wisata di Lampung Selatan hanya ramai ketika 

hari-hari besar saja dan ketika pemerintah daerah mengadakan event-event 

kepariwisataan. Wisatawan yang datang juga kebanyakan hanya wisatawan dari 

dalam daerah dan sangat jarang sekali wisatawan asing yang datang, Menyikapi 

hal ini pemerintah harus lebih mengupayakan dan membuat pariwisata di 

Lampung Selatan semakin dikenal di kawasan Nasional maupun Internasional. 

 

Tabel 3. 3 

Realisasi Pendapatan Tempat Wisata Yang Dikelola Oleh Pemerintah 

Daerah Tahun 2012-2016 

Tahun 

Pemandian way 

Belerang 

Cottage Pulau 

Sebesi 

2012 47.810.000 2.600.000 

2013 73.682.000 2.450.000 

2014 90.124.000 2.500.000 

2015 77.754.000 4.850.000 

2016 111.300.000 19.792.000 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 

 



 

 
 

D. Pengembangan Dan Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Lampung Selatan 

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Lampung Selatan 

     Destinasi pariwisata Lampung Selatan memiliki berbagai ragam bentuk 

dengan ciri kekhasan dan keunggulannya masing-masing. Kawasan wisata 

terpadu seperti Pemandian Way Belerang, Cottage Pulau Sebesi, Tabek Indah, 

Grand Elty Krakatau, Wisma Belerang, Krakatau Kahai Beach, Negeri Baru 

Resort dan lainnya yang masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan 

kuliatasnya, sehingga arus kedatangan wisatawan akan meningkat. 

Pada program pengembangan destinasi ini kegiatan yang dilakukan berupa 

kegiatan promosi event-event kepariwisataan dan program pelatihan atau 

penyuluhan sadar wisata serta peningkatan sarana dan prasarana yang ada 

pada kawasan wisata khususnya pada kawasan wisata terpadu Pemandian 

Way Belerang dan Cottege Pulau Sebesi berupa : 

a. Pembuatan lahan parkir yang luas. 

b. Pembuatan MCK. 

c. Perbaikan jalan. 

d. Pembuatan pondok-pondok dan penginapan. 

e. Pembuatan tempat kuliner 

Adapun atraksi dan event pertunjukan wisata tahunan yang rutin 

diselenggarakan oleh Pemerintah Lampung Selatan yakni kegiatan Festival 

Rajabasa yang diisi dengan berbagai macam kegiatan seperti lomba adat dan 

budaya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dan lomba muli mekhanai. 



 

 
 

Pengembangan pariwisata ini tentu saja membutuhkan biaya agar semuanya 

dapat terlaksana, dalam hal ini pengembangan pariwisata pada Kabupaten 

Lampung Selatan Dinas Pariwisata mendapatkan dana dari pihak pemda 

sendiri dan juga dari Kementerian pariwisata. 

 

2. Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan 

Pariwisata pada Kabupaten Lampung Selatan sangat banyak dan juga 

beragam jenisnya namun baru 2 destinasi wisata yang sampai saat ini dikelola 

oleh pemerintah yakni Pemandian Way Belerang dan Cottage Pulau Sebesi, 

sementara tempat-tempat wisata lainnya pengelolaannya hanya dari swadaya 

masyarakat maupun pihak swasta. Untuk tempat wisata yang telah dikelola, 

pengelolaan tempat wisata yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan 

terus membangun sarana penunjang wisata agar menumbuhkan minat 

wisatawan untuk datang ketempat wisata tersebut, pada Pemandian Way 

Belerang pemerintah mengelola tempat kolam air panas dan kolam ari tawar, 

cottage dan arena bermain flying fox, menyiapkan petugas kebersihan dan 

juga petugas kemanan. Pada Cottage Pulau Sebesi pemerintah mengelola 

tempat penginapan berupa cottage dan homestay, dan menyiapkan sarana dan 

parasana untuk wisatawan melakukan diving, snorkeling, dan lain sebagainya. 

Sementara itu untuk tempat wisata yang dikelola oleh pihak swasta 

maupun oleh swadaya masyarakat, pemerintah hanya bersifat sebagai 

regulator saja atau hanya sebagai pembuat peraturan dan pemerintah hanya 



 

 
 

mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh pihak swasta maupun 

swadaya masyarakat dengan memberikan berbagai macam pelatihan dan 

penyuluhan kepada masyarakat sekitar obyek wisata, dan pemerintah berharap 

dengan adanya kegiatan pelatihan maupun penyuluhan tersebut diharapkan 

akan munculnya masyarakat ekonomi kreatif sehingga obyek wisata tersebut 

akan unggul di masing-masing daerahnya. 

Pariwisata yang saat ini dikelola oleh pemerintah terus dilakukan 

perbaikan seperti infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana penunjang 

wisata serta daya dukung lainnya seperti penyediaan toilet umum, tempat-

tempat kuliner, serta fasilitas bermain anak agar para wisatawan berminat 

untuk datang berwisata ketempat itu di waktu lain bukan hanya sekedar untuk 

sekali datang saja. Namun perbaikan ini tidak dapat serta merta dilaksanakan 

melainkan secara bertahap, hal ini di karenakan kurangnya biaya yang 

dibutuhkan dan mengingat kurangnya minat wisata para wisatawan. Selain 

dari kurangnya minat wisatawan penyebab yang lain juga pemerintah belum 

secara rutin memungut retribusi dari tempat wisata yang ada, dan hari-hari 

libur besar lainnya, alasan mengapa pemerintah tidak rutin memungut 

retribusi selain pada hari-hari besar dikarenakan wisatawan yang berkunjung 

ketempat wisata sangat sedikit sedangkan pemerintah memerlukan biaya 

untuk membayar jasa para petugas penjaga tempat wisata. 

Pariwisata pada Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya pariwisata alam 

saja yang dikelola tetapi juga wisata budayanya. Wisata budaya ini 



 

 
 

dilestarikan agar generasi masa mendatang tidak melupakan bahkan agar tidak 

sampai mengetahui kebudayaan pada masa terdahulunya, maka budaya pada 

Kabupaten Lampung Selatan ini mulai diperkenalkan kembali kepada 

masyarakat dengan cara melakukan pembinaan dan pemberdayaan. 

Pembinaan dan pemeberdayaan yang dilakukan tersebut adalah dengan cara 

memberdayakan dan membina beberapa kelompok atau sanggar seni lalu 

dengan menyiapkan beberapa pelatih untuk membina kelompok-kelompok 

tersebut dengan memperkenalkan kembali kebudayaan dan kesenian daerah 

antara lain : 

a. Festival Rajabasa. 

b. Kerajinan Lampung Selatan. 

c. Tari Tupping atau Topeng. 

Agar masyarakat antusias dalam mengikuti pembinaan dan pelatihan maka 

hal-hal diatas diadakan ketika ada pergelaran Festival di Kabupaten Lampung 

Selatan seperti Festival Rajabasa maupun pameran-pameran di dalam dan 

diluar daerah. Dalam upaya memajukan pariwisata pada Kabupaten Lampung 

Selatan pemerintah selaku pengelola pariwisata melakukan promosi-promosi 

guna memperkenalkan pariwisata pada Kabupaten Lampung Selatan dengan 

cara mengikuti pameran-pameran, dengan membuat pamphlet atau banner 

pada pingggir jalan raya,melakukan penyuluhan dan sosialisasi pada 

masyarakat sekitar obyek wisata, melalui media sosial serta melibatkan muli 



 

 
 

mekhanai Lampung Selatan untuk memperkenalkan wisata dan budaya pada 

semua pihak. 

Naik turunnya wisatawan yang datang diakibatkan banyak hal salah 

satunya karena wisata di Lampung Selatan ini belum terlalu dikenal oleh 

masyarakat luas apalagi oleh wisatawan asing, kemudian masih kurangnya 

daya tarik wisata yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek 

wisata yang ada di Lampung Selatan, maka sangat penting bagi pemerintah 

sebagai pengelola untuk lebih giat lagi mempromosikan pariwisata yang 

dimiliki oleh Kabupaten Lampung Selatan ini. Wisatawan yang berkunjung ke 

Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar adalah wisatawan nusantara 

sementara wisatawan mancanegara jumlahnya hanya sedikit, hal ini dapat 

dilihat dari tabel dibawah ini 

Tabel 3. 4 

Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2012-2016 

Obyek 

wisata 

Tahun 

2012 

Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Obyek 

wisata 

terpadu 

19.000 15.657 22.556 63.796 88.393 



 

 
 

Obyek 

wisata 

sejarah 

3.200 4.382 5.373 6.983 40.079 

Obyek 

wisata 

alam 

17.450 23.786 29.979 39.020 58.730 

Obyek 

wisata 

bahari 

127.710 59.150 86.410 105.144 266.653 

Sumber Data : Data Diolah Tahun 2017 

Berdasarkan tabel diatas jumlah kunjungan wisatawan pada setiap 

tahunnya selalu meningkat dan menurun, hal ini disebabkan karena wisatawan 

berkunjung ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Selatan akan 

ramai  pada hari-hari besar saja, dan juga kurangnya fasilitas yang mampu 

menunjang kebutuhan para wisatawan menjadi penyebab turunnya jumlah 

kunjungan wisatawan. Sehingga ini menjadi tugas pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan khususnya Dinas Pariwisata untuk lebih meningkatkan lagi 

fasilitas yang mampu menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke 

obyek wisata di Kabupaten Lampung Selatan. 

  



 

 
 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Strategi Pengembangan Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan Dalam Mengembangkan Objek Wisata Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

 

     Dunia pariwisata di Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi, 

berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, 

kemampuan pemerintah dalam mengelola daerah yang memiliki potensi sebagai 

tempat tujuan wisata yang cukup bagus, letak geografis Indonesia yang berada 

diantara dua benua dan dua samudera maka Indonesia memiliki letak yang 

strategis bagi wisatawan asing, sehingga aset wisata yang dimiliki dapat mudah 

menarik wisatawan, selain itu iklim Indonesia juga berdampak positif bagi 

keindahan alam, iklim tropis sangat mendukung untuk tumbuh kembangnya flora 

dan fauna di Indonesia. 

Melihat dari keindahan alam serta keragaman budaya yang dimiliki oleh 

Indonesia maka sangat menguntungkan apabila hal-hal tersebut dikelola serta 

dikembangkan, semua itu bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan 

Indonesia pada dunia. agar pengembangan yang dilakukan dapat berjalan dengan 

baik dan mencapai tujuan yang diinginkan maka yang mengelola harus 

mempertimbangkan semua aspek mulai dari perencanaan, prinsip-prinsip, dan 



 

 
 

teknik apa saja yang akan dilaksanakan dalam pengembangan ataupun 

pengelolaan pariwisata. 

Dalam pengelolaan sebuah pariwisata tentu juga membutuhkan suatu 

perencanaan dan strategi yang matang agar pariwisata yang dikelola dapat 

memberikan dampak positif baik bagi daerahnya maupun bagi masyarakatnya. 

Pengembangan suatu pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan 

tepat, teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang 

kesuksesan pariwisata. Aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas, karakteristik 

infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan atau kompatibilitas 

dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi 

komunitas lokal, dan lain-lain. Beberapa teknik pengembangan pariwisata 

tersebut adalah : 

a. Carrying Capacity 

b. Recreational Opportunity Capacity 

c. Recreational Opportunity Spectrum 

d. Limit Of Acceptable Change 

e. Visitor Impact Management Model 

f. Visitor Experience And Resource Protection Model 

g. Visitor Activity Management Program 

h. Tourism Opportunity Spectrum
55
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua 

bidang pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Selatan Bapak Syaifuddin 

mengatakan
56

 bahwa teknik yang digunakan Kabupaten Lampung Selatan dalam 

pengembangan pariwisatanya adalah menggunakan teknik Carrying Capacity. 

Carrying Capacity adalah teknik pengembangan destinasi wisata melihat daya 

dukung kawasan wisata.  

     Kabupaten Lampung Selatan mengembangkan pariwisatanya dengan melihat 

daya dukung yang dimiliki oleh setiap kawasan wisatanya seperti melihat apa saja 

hal-hal yang bisa menunjang kegiatan wisata yang akan dilakukan oleh calon 

wisatawannya dapat dinikmati oleh semua kalangan, wanita atau laki-laki, semua 

usia, semua agama, dan selanjutnya para wisatawan dapat benar-benar menikmati 

kegiatan wisatanya. Selain itu adapula strategi yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan dalam pengembangan pariwisatanya 

yakni strategi pendekatan kepada masyarakat yang artinya pendekatan yang 

dipakai yakni pendekatan kewilayahan karena sebagian wilayah Kabupaten 

Lampung Selatan destinasinya didominasi oleh pesisir pantai.  

Selain itu Dinas Pariwisata juga gencar melakukan pemberdayaan masyarakat 

disekitar pantai melalui pelatihan dan penyuluhan seperti sadar wisata yang 

tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wisata 

atau obyek wisata, selain itu pemerintah daerah juga berharap melalui pelatihan 
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dan penyuluhan tersebut diharapkan ada daya dukung dari masyarakat dan ada 

rasa memiliki untuk mengembangkan obyek wisata yang ada di Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Tentunya dalam mengembangkan wisatanya Kabupaten Lampung Selatan juga 

harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar dengan 

memikirkan bagaimana wisata yang akan dikembangkan juga akan memberikan 

kontribusi bagi perekonomian masyarakat setempat. Namun pengembangan di 

Kabupaten Lampung Selatan bisa dikatakan belum sepenuhnya baik, hal ini 

dikarenakan untuk mengembangkan suatu tempat wisata tentu membutuhkan 

banyak biaya terlebih lagi pihak swasta belum banyak melirik pariwisata yang ada 

pada Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu masih belum meratanya sarana dan 

prasarana pada setiap obyek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Selatan 

membuat para wisatawan tidak terlalu berminat untuk berwisata di Lampung 

Selatan, seperti pada tabel 3. 4 masih adanya penurunan jumlah kunjungan 

wisatawan pada tahun 2016, hal itu disebabkan karena belum optimalnya usaha 

yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan belum 

ditentukannya kawasan strategis untuk daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Selain itu, Seharusnya pemerintah daerah juga tidak hanya berfokus kepada 

teknik carryng capacity saja melainkan dapat menggabungkan beberapa teknik 

lainnya seperti dengan menggunakan teknik recreational carrying capacity yang 

memfokuskan pada dampak akibat kunjungan wisatawan, dampak dari 

pengembangan wisata (baik tipe, lokasi, dan kualitasnya), sehingga 



 

 
 

pengembangannya akan benar-benar optimal. Pengembangan obyek wisata 

Lampung Selatan meliputi beberapa aspek yakni : 

a. Sumber Daya Alam 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan Kabupaten kaya potensi dimulai 

dari potensi pariwisata, perikanan, kelautan, kehutanan, dan masih banyak 

potensi yang lain. Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung 

Selatan yakni potensi di bidang pariwisata, dimana sebagian besar wilayah 

Lampung Selatan merupakan pesisir pantai yang memberikan keindahan 

disetiap garis pantainya. Dengan demikian Kabupaten Lampung Selatan 

mempunyai potensi yang cukup besar dibidang pariwisata untuk 

dikembangkan, Sehingga nanti diharapkan mampu menghasilkan 

sumbangan yang berarti bagi pendapatan asli daerah.  

Selain menggunakan strategi pendekatan kepada masyarakat sekitar 

pantai atau strategi kewilayahan usaha lain yang dilakukan pemerintah 

daerah  dalam mengembangakan obyek wisata diantaranya adalah dengan 

melakukan promosi wisata alam dan pantai melalui media cetak maupun 

elektrik, membuat pamphlet, mengikuti pameran-pameran diluar dan 

didalam daerah, melakukan pelatihan dan penyuluhan sadar wisata, 

mengadakan festival kebudayaan dengan berbagai macam jenis perlombaan, 

membangun pintu gerbang masuk dalam tempat wisata, membangun area 

lahan parkir yang luas, membangun MCK, dan peningkatan petugas 



 

 
 

keamanan lokasi pariwisata dengan mengadakan pelatihan penjaga pantai 

dan peningkatan pembangunan infrastruktur lainnya. 

b. Sumber Daya Manusia 

Pariwisata yang ada di Lampung Selatan saat ini bermacam-macam 

namun hanya dua obyek wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah 

daerah tanpa campur tangan pihak ketiga, sehingga dalam pengembangan 

obyek wisata itu sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten 

yang dalam hal ini merupakan wewenang Dinas Pariwisata dan ekonomi 

kreatif. 

Pengelolanya adalah pegawai dari Dinas Pariwisata sendiri ditambah 

dengan beberapa tenaga kerja yang diambil dari masyarakat sekitar. Atraksi-

atraksi yang dibuat oleh pengelola untuk menarik wisatawannya diantaranya 

adalah dengan melakukan promosi-promosi baik dalam lingkup lokal, 

regional, maupun nasional, dengan mengikuti setiap pameran-pameran 

budaya, mengadakan festival Rajabasa dan lain sebagainya. 

Fasilitas pelayanan yang merupakan kebutuhan wisatawan telah 

diupayakan pemerintah dalam menarik arus wisatawan yang sebanyak-

banyaknya, dari pengadaan fasilitas yang berupa pelayanan kesehatan, 

informasi obyek wisata, dan fasilitas keamanan. Berbagai upaya telah 

ditempuh pengelola obyek wisata dalam upaya lebih mengenalkan pada 

masyarakat dengan melalui media cetak dan elektronik lokal maupun 

nasional, Hal ini memerlukan adanya media informasi yang bertugas di 



 

 
 

dalam obyek atau untuk memperkenalkan keluar daerah. Namun usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum maksimal hal ini disebabkan 

oleh kurangnya kesadaran pengunjung untuk tidak merusak apapun sarana 

dan prasarana yang ada di sekitar obyek wisata yang mereka kunjungi 

sehingga pemerintah daerah harus lebih meningkatkan lagi kualitas dalam 

bidang keamanannya, adapun Program perancangan pengembangan obyek 

wisata Lampung Selatan meliputi : 

a) Jangka Panjang 

1) Pembuatan lahan parkir 

2) Pembangunan MCK 

3) Pembangunan musholla 

4) Pembangunan infrastruktur jalan 

5) Pembuatan tempat kuliner 

 

b) Jangka Pendek 

1) Pihak pengelola pada saat ini untuk program jangka pendek lebih 

gencar melakukan atau mengadakan pelatihan-pelatihan atau 

penyuluhan-penyuluhan sadar wisata, tujuannnya agar terciptanya 

masyarakat yang akan peduli dengan potensi obyek wisata yang ada 

di Lampung Selatan. 

 



 

 
 

 

1) Faktor Pendorong Pengembangan Obyek Wisata Lampung Selatan 

a) Panorama alam yang indah, sejuk dan masih asli 

Potensi alam yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan sangat 

mendukung keberadaan obyek wisata Kabupaten Lampung Selatan sebagai 

salah satu tempat wisata di Provinsi Lampung. Keindahan alam tercermin dari 

keindahan pantai, gunung, sumber air yang melimpah, serta pepohonan yang 

rindang disekitar obyek wisata merupakan daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan. Alam yang masih asli dan indah yang didukung dengan suasana 

sunyi memberikan udara yang sejuk dan bersih membuat nyaman para 

pengunjung. Dengan adanya laut dan pantai yang memiliki keunikan 

ombaknya sangat mendorong dalam pengembangan dan keunggulan tersendiri 

bagi obyek wisata Kabupaten Lampung Selatan. 

b) Kondisi keamanan yang baik 

Kondisi keamanan yang baik dilokasi obyek wisata merupakan faktor 

penting dalam pengembangannya. Keamanan obyek wisata di Kabupaten 

Lampung Selatan cukup baik karena melibatkan warga sekitar dan polsek 

terdekat untuk menjaga obyek wisata tersebut. Keamanan diperlukan untuk 

menjaga barang-barang pengunjung yang ditinggal bermain ataupun berjalan-

jalan disekitar obyek wisata dari tindakan pencurian yang dilakukan oleh 

oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan demikian kemanan yang baik 

membuat nyaman pengunjung yang ingin berekreasi di obyek wisata tersebut. 



 

 
 

c) Suasana obyek wisata yang memberikan kenyamanan 

Obyek wisata di Kabupaten Lampung Selatan merupakan tempat wisata 

yang memberikan kenyamanan dan kesejukan ketika masuk ke kawasan 

obyek wisata, maka pengunjung akan diberikan pemandangan yang indah 

seperti birunya laut pesisir Rajabasa, dan hijaunya Gunung Rajabasa serta 

indahnya anak Gunung Krakatau yang membuat mata tak bosan untuk 

memandanginya. 

d) Jarak tempuh obyek wisata yang dekat dengan Ibukota Kabupaten Lampung 

Selatan 

Lokasi wisata sangat mudah dijangkau dari Kota Kalianda, jarak yang 

paling jauh dari Kota Kalianda kurang lebih 15Km dengan banyaknya alat 

transportasi angkutan umum dan ojek yang tersedia sampai sore hari, juga 

bagi yang membawa kendaraan pribadi akan mudah karena tidak banyak 

persimpangan yang harus dilalui dan hanya mengikuti jalan utama yang akan 

mengantar kita sampai ke lokasi. 

 

2) Faktor Penghambat Pengembangan Obyek Wisata Lampung Selatan 

a) Promosi obyek wisata yang masih kurang 

Sistem promosi yang dijalankan pemerintah daerah masih belum maksimal 

karena hanya terbatas pada sistem promosi dengan menggunakan pamphlet 

dan buflhet pada acara festival maupun pameran baik diluar maupun di dalam 



 

 
 

daerah. Selain pengadaan diatas dalam promosi di Kabupaten Lampung 

Selatan juga memanfaatkan media sosial dan juga media website.  

Pada situs resmi Kabupaten Lampung Selatan informasi yang diberikan 

melalui situs internet tersebut saat ini masih banyak keterbatasan informasi 

yang diberikan untuk mempromosikan dan mengenalkan pariwisata di 

Kabupaten Lampung Selatan khususnya obyek wisata pantai kepada 

masyarakat luas. Banyak potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Lampung 

Selatan seperti termuat pada www.lampungselatan.com ternyata belum semua 

potensi yang terdapat di kabupaten Lampung Selatan dimasukkan kedalam 

promosi menggunakan website tersebut, selain informasi-informasi yang 

diberikan tersebut belum memasukkan juga potensi-potensi pariwisata yang 

ada di Kabupaten Lampung Selatan dan kurangnya inovasi penggunaan 

teknologi seperti belum menggunakan video untuk mengenalkan pariwisata 

Kabupaten Lampung Selatan kepada masyarakat luas. 

b) Program pengembangan obyek wisata yang masih sederhana 

Program pengembangan obyek wisata merupakan hal yang sangat penting 

demi meningkatkan kualitas obyek wisata dan mengingkatkan jumlah 

pengunjung yang berkunjung pada obyek wisata tersebut. Namun 

pengembangan pada obyek wisata yang ada di Lampung Selatan masih 

sederhana terlihat dari program jangka pendek yang diterapkan Dinas 

Pariwisata dan ekonomi kreatif yakni melakukan pelatihan-pelatihan atau 

penyuluhan-penyuluhan sadar wisata, dan juga penggunaan teknik 

http://www.lampungselatan.com/


 

 
 

pengembangan pariwisatanya hanya menggunakan teknik carrying capacity 

saja (daya dukung wisata). 

c) Keterbatasan anggaran untuk biaya sarana dan prasarana obyek wisata dalam 

pengembangan  

Dalam pengembangan obyek wisata salah satu faktor penting yang 

menentukan maju atau tidaknya pengembangan adalah masalah dana, jika 

dana tersedia maka pengembangan dapat berjalan dengan lancar tetapi 

sebaliknya jika tidak pengembangan akan terhambat, seperti hal nya pada 

Kabupaten Lampung Selatan pengembangannya belum optimal karena 

terhambat akan biaya yang dibutuhkan untuk bisa membangun atau 

menciptakan daya tarik wisata sedangkan sumber dana hanya berasal dari 

APBD saja. 

d) Manajemen yang belum optimal dalam melakukan perencanaan dan 

pengawasan serta pengambilan keputusan yang tepat dalam mengembangkan 

suatu obyek wisata 

     Dalam mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan baik secara 

ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan maka pengelola wajib melakukan 

manajemen sumber daya yang efektif. Dari data yang diperoleh manajemen 

sumber daya pariwisata Kabupaten Lampung Selatan dalam manajemen usaha 

pariwisatanya mengacu kepada prinsip-prinsip pengembangan dan 

pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan. Namun masih banyak 

obyek wisata yang sarana dan prasarana nya belum memadai dikarenakan hal-



 

 
 

hal tertentu seperti terbatasnya biaya anggaran dan manajemen yang belum 

baik.  

Adapun strategi yang telah dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten 

Lampung Selatan dalam mengembangkan pariwisatanya yakni : 

1) Mengadakan pelatihan-pelatihan dan peyuluhan-penyuluhan seperti 

penyuluhan sadar wisata dan pelatihan penjaga pantai kepada masyarakat 

disekitar obyek wisata yang ada. 

2) Menciptakan masyarakat yang nantinya tergabung dalam kelompok 

masyarakat ekonomi kreatif. 

3) Mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan  

Dalam hal pengembangan dan pengelolaan pariwisata Pemerintah 

Kabupaten Lampung Selatan telah mengembangkan dan mengelola 

pariwisatanya dengan baik namun masih ada beberapa hal yang belum 

mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam bidang pengelolaan 

pariwisatanya, hal ini dikarenakan pengembangan pariwisata Kabupaten 

Lampung Selatan saat ini hanya fokus mengelola dan mengembangkan 2 

destinasi wisata yang dikelola secara keseluruhan oleh pemerintah namun 

tempat wisata yang lainnya masih dikelola secara pribadi maupun swadaya 

masyarakat sekitar obyek wisata, kendala dalam pengembangan dan 

pengelolaan ini adalah karena dana pengelolaan yang dibutuhkan masih 



 

 
 

kurang dan juga pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Selatan 

masih dilakukan secara bertahap. 

Dalam hal pengembangan pemerintah telah mengembangkan tempat wisata 

yang selama ini dikelola langsung oleh pemerintah dengan menyediakan 

sarana dan prasarana penunjang untuk kenyamanan para pengunjung dengan 

membuat toilet umum, tempat penginapan, tempat kuliner, lahan parkir yang 

luas, dan tempat beribadah (musholla). Wisata bukan hanya semata wisata 

alam saja tetapi juga wisata budaya, dalam hal wisata budaya pemerintah 

melakukan pembinaan pada masyarakat untuk tetap melestarikan budaya yang 

telah menjadi ciri khas Kabupaten Lampung Selatan dengan cara memperkuat 

kebudayaan dan mengenalkan kembali budaya kepada generasi muda agar 

kebudayaan tidak punah, dengan usaha yang selama ini dilakukan oleh 

pemerintah yakni dengan melakukan beberapa event-event yang bertema 

kebudayaan, melakukan promosi-promosi baik melalui media cetak maupun 

media sosial. 

Apabila pariwisata yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dikembangkan dan 

dikelola dengan baik, maka kegiatan pariwisata dapat mendatangkan 

pendapatan daerah dan akan terciptanya kesempatan kerja, serta adanya 

kemungkinan bagi masyarakat di daerah sekitar obyek wisata untuk 

meningkatkan pendapatan dan standar hidup serta meningkatkan 

kesejahteraan hidup mereka. Selain itu dampak positif lainnya yakni 



 

 
 

perkembangan atau kemajuan kebudayaan terutama pada unsur budaya, 

teknologi, dan sistem pengetahuan. 

Tabel 4. 1 

Realisasi PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016 

Tahun Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata 

2012 50.410.000 

2013 76.132.000 

2014 92.624.000 

2015 82.604.000 

2016 131.092.000 

Sumber Data : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung 

Selatan Tahun 2017 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pendapatan asli daerah 

Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2012-2016 mengalami kenaikan dan 

penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2012 diketahui bahwa 

pendapatannya terbilang dalam Rp. 50.410.000,00 dan tahun 2016 mencapai 

Rp. 131.092.000,00, sehingga dapat disimpulkan dalam 5 tahun terakhir 

pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Selatan meningkat sekitar 

43,29%. Namun walaupun hasilnya meningkat tetapi pada tahun 2015 PAD 

dari sektor pariwisata menurun dibandingkan pada tahun 2014 hal ini 

disebabkan karena belum maksimalnya upaya pemerintah dalam 



 

 
 

mengembangkan obyek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Selatan pada 

saat itu terutama pada penyediaan kebutuhan penunjang wisatawan yang 

mampu menarik wisatawan untuk berwisata di obyek wisata yang ada di 

Kabupaten Lampung Selatan terlebih bila dibandingkan dengan sektor 

pertanian pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata masih belum 

maksimal. 

B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Strategi Pengembangan Sektor 

Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah 

 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam, pariwisata merupakan suatu permintaan 

wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. 

Selain itu pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, 

sederhana, dan seimbang. pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi 

untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT, maksudnya Islam 

tidak melarang manusia untuk berwisata atau berlibur tetapi tidak dengan 

hiburan-hiburan yang dilarang oleh syariat Islam 

Dalam Islam pariwisata diperbolehkan atau tidak dapat dilihat dari niat dan 

tujuannya, jika niat dan tujuannya baik maka itu tidak dilarang oleh syariat Islam. 

Tujuan untuk pengembangan produksi dan pemasukan negara, terkait dengan 

kebebasan pemutaran harta, keadilan dalam perputaran harta dan tujuan utamanta 

adalah kebahagiaan dunia akhirat. 



 

 
 

Tujuan diciptakannya manusia dimuka bumi ini adalah semata-mata untuk 

menciptakan kemakmuran di muka bumi. Allah SWT menunjuk manusia sebagai 

pemimpin (khilafah) atas diri-Nya. Pada hakikatnya, tugas manusia dimuka bumi 

ada dua yakni mengabdi (ibadah) dan merawat kemakmuran bumi. Demi 

suksesnya tugas yang pertama dia harus berbekal IMTAQ dan untuk kesuksesan 

tugas yang kedua dia harus berbekal IPTEK. teknologi saat ini perkembangannya 

sangat pesat, dapat dilihat dengan makin banyaknya media cetak elektronik, 

diantarannya media sosial, media sosial ini tentu sangat menguntungkan apabila 

digunakan dengan bijak dan tepat guna. Begitu pula dalam hal pariwisata, karena 

pariwisata tidak hannya dibutuhkan oleh masyarakat lokal tetapi juga dibutuhkan 

oleh wisatawan asing maka salah satu cara untuk memperkenalkan pariwisata 

pada suatu daerah sangat baik jika menggunakan peran media sosial. 

Allah SWT juga telah menciptakan segala sesuatu dimuka bumi ini untuk 

digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat. Melihat hal tersebut 

maka manusia sebagai mahluk Allah yang paling sempurna dan juga mulia serta 

diberikan akal pikiran oleh Allah diberikan tugas kekhalifahan oleh Allah SWT. 

Karena tugas ini merupakan tugas yang berkelanjutan dan berkesinambungan 

mulai dari menata, merawat, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya yang 

telah diciptakan oleh Allah SWT semata-mata demi mencapai kemaslahatan dan 

kesejahteraan seluruh manusia dimuka bumi ini, karena itu tugas-tugas harus 

dilaksanakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Allah SWT meminta agar 



 

 
 

semua kegiatan manusia dilakukan dengan baik, tidak berlebih-lebihan dan tanpa 

menzalimi orang. 

 

Terdapat beberapa faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi 

administrasi dan pengolahannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat 

menjadi suatu karakteristik tersendiri yakni :
57

 

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara 

keseluruhan. 

2. Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-

prinsip Islam. 

3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam. 

4. Rumah makan harus mengikuti standar internasional pelayanan halal. 

5. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi. 

6. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim 

melakukan kegiatan keagamaan. 

Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Lampung Selatan adalah 

penganut Agama Islam maka pemerintah tentu menyesuaikan kegiatan 

pariwisatanya sesuai dengan syariat Agama Islam mulai dari kegiatan-kegiatan 

pariwisata, makanan yang tentunya harus halal. Pemerintah selaku pengelola 

pariwisata mengembangkan  sumber daya pariwisata yang ada sehingga dapat 
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 Aisyah Oktarini, Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Lampung, 2012,hlm.36. 



 

 
 

digunakan dan menghindari dari kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan seperti 

tindak kriminal dan tindakan-tindakan asusila. Selain dari hal tersebut setiap 

tempat wisata dilengkapi dengan musholla sebagai sarana tempat beribadah untuk 

wisatawan muslim. Namun dalam hal ini pemerintah belum menyediakan sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan secara menyeluruh disetiap obyek 

wisata yang ada, hal ini yang sedang diupayakan pemerintah sebagai upaya 

pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam tugasnya mengelola pariwisata 

daerahnya juga menganut prinsip-prinsip menata, merawat, memanfaatkan, dan 

melestarikan sumber daya yang Allah SWT berikan, hal ini dapat dilihat dari : 

1. Pembangunan daya tarik wisata, strategi yang digunakan yakni : 

a) Menumbuh kembangkan daya tarik wisata baru yang potensial. 

b) Mengoptimalkan daya tarik wisata yang paling diminati wisatawan yang 

berbasis kearifan lokal. 

c) Mengoptimalkan kualitas, kuantitas sarana dan prasarana wisata untuk 

kenyamanan wisatawan. 

d) Mengadakan program penyadaran masyarakat melalui pelatihan dan 

penyuluhan sadar wisata pada masyarakat disekitar obyek wisata. 

 

Kabupaten Lampung Selatan dalam hal pengembangan pariwisata telah 

menjalankannya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam QS Al-Ahzab 

(33):72 



 

 
 

                         

                        

 Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, 

bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 

dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh,” 

     Sedangkan yang dimaksudkan dalam surat ini adalah tugas kekhalifahan itu 

tidak lepas begitu saja tanpa diberikan kewenangan-kewenangan untuk 

mengelola bumi dan seisinya, ini berarti untuk kelancaran tugas tersebut Allah 

telah siapkan saran dan prasarana yang lengkap untuk segala profesi. 

Selain itu tugas kekhalifahan bukan tugas gratis tanpa pertanggung jawaban, 

seperti juga yang telah dijelaskan  dalam Qs. Surat Al-A‟raaf ayat 56 : 

                       

         

Artinya :“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 



 

 
 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa tugas manusia dimuka bumi ini adalah 

menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem alam agar tidak 

rusak dan menyebabkan kerugian bagi seluruh mahluk Allah SWT dibumi. 

Karena itu, tugas ini merupakan tugas yang berkelanjutan dan 

berkesinambungan mulai dari menata, merawat, memanfaatkan, dan 

melestarikan. Keseluruhan tugas yang berkelanjutan serta berkesinambungan 

tersebut diarahkan untuk kemaslahatan umat. 

Pada Kabupaten Lampung Selatan dalam mengembangkan pariwisatanya, 

pemerintah telah berupaya menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan 

mulai dari fasilitas, sarana dan juga parasarana serta transportasi. Namun 

penggunaannya masih belum optimal, maka dari itu langkah yang diambil oleh 

pemerintah yaitu dengan membangun fasilitas-fasilitas khususnya fasilitas 

pariwisata dan prasarana umum untuk mendukung pengembangan pariwisata 

dan meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum guna mendorong 

pertumbuhan daya saing wilayah pengembangan pariwisata dan untuk 

menimbulkan kenyamanan bagi wisatawan. 

Berdasarkan hal tersebut, pariwisata adalah salah satu sektor yang 

memberikan kontribusi bagi devisa Negara melalui retribusi jasa usaha. 



 

 
 

Keragaman pariwisata di Indonesia adalah salah satu faktor pendukung dalam 

penambahan devisa Negara Indonesia. Melihat beragamnya pariwisata yang 

dimiliki oleh Indonesia maka sangatlah baik apabila pemerintah 

mengembangkannya dengan baik dan berkelanjutan guna memberikan 

kontribusinya terhadap pendapatan negara juga terhadap kesejahteraan 

masyarakat. 

Kawasan wisata pada Kabupaten Lampung Selatan termasuk kedalam 

kepemilikan umum, karena setiap padang pasir, bukit, gunung dan tanah mati 

yang tidak terurus dan belum pernah ditanami atau yang pernah ditanami 

(dikelola) kemudian terbengkalai karena tidak dikelola, maka tanah tersebut 

menjadi milik Negara dan khalifah mengaturnya untuk kemaslahatan 

masyarakat. Dalam hal ini karena kawasan wisata Kabupaten Lampung 

Selatan sampai dengan saat ini sudah banyak dikelola oleh pihak swasta 

maupun masyarakat maka pemerintah dalam hal ini hanya mendukung dan 

hanya sebagai pembuat peraturan yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. 

Dengan segala usaha yang telah dilakukan dengan baik tentu juga akan 

memberikan hasil yang baik bagi pendapatan pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan sendiri hal ini terlihat dengan adanya kontribusi dari sektor 

pariwisata terhadap PAD Kabupaten Lampung Selatan meskipun pendapatan 

asli daerah dari sektor pariwisata hasilnya tidak selalu naik maka dapat 

disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam usahanya 



 

 
 

mengembangkan pariwisata sudah cukup baik namun perlu usaha yang lebih 

maksimal lagi dalam mengembangkan dan mempromosikan pariwisata yang 

ada di Kabupaten Lampung Selatan. 

  



 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

     Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah  Kabupaten Lampung Selatan 

dalam mengembangkan sektor pariwisatanya yakni dengan  menggunakan 

strategi pendekatan kepada masyarakat sekitar obyek wisata dan 

menggunakan teknik pengembangan carrying capacity (daya dukung 

wisata), mengadakan pelatihan dan penyuluhan sadar wisata, melakukan 

promosi melalui media sosial dan elektronik, mengikuti pameran-pameran 

budaya diluar dan didalam daerah. Sektor pariwisata telah memberikan 

kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung 

Selatan, walaupun pendapatan yang bersumber dari sektor pariwisata tidak 

selalu meningkat jumlahnya, Hal ini ditandai dengan belum meratanya 

sarana dan prasarana yang ada di kawasan objek wisata sebagai penunjang  

untuk menarik minat para wisatawan serta belum diputuskannya kawasan 

strategis untuk daerah Kabupaten Lampung Selatan.  

2. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata pada Kabupaten Lampung 

Selatan telah sesuai dengan Prinsip Islam walaupun terkadang masih saja 

ada wisatawan yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh 

agama. Maka dalam hal ini, pemerintah telah meminimalisir tindakan-



 

 
 

tindakan yang tidak diinginkan, selain itu pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik sesuai 

dengan Syariat Islam dalam hal menata, merawat, menjaga, 

memanfaatkan, dan melestarikan kekayaan alam yang diciptakan oleh 

Allah SWT. 

B. SARAN 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini yakni : 

1. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini penulis dapat memberikan 

ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai pentingnya strategi dalam 

pengembangan obyek wisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah 

yang dimanfaatkan secara baik dan optimal, sehingga akan memberikan 

manfaat terhadap perekonomian. 

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu meningkatkan lagi 

kebutuhan penunjang wisatawan dan menonjolkan kelebihan objek 

wisata yang ada di Kabupaten Lampung Selatan agar sesuai dengan visi 

dan misi.  

3. Perlunya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sekitar objek 

wisata dalam upaya memperkenalkan objek wisata yang ada di 

Kabupaten Lampung Selatan.  

4. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus merencanakan dan 

mengoptimalkan lagi strategi atau teknik yang akan dilakukan untuk 

pengembangan jangka panjangnya dan alangkah lebih baiknya bila 



 

 
 

pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggabungkan beberapa 

teknik pengembangan wisata agar hasilnya lebih maksimal dan dapat 

memberikan kontribusi yang lebih baik lagi terhadap pendapatan asli 

daerah khususnya dari sektor pariwisata. 

5. Pemerintah harus menata, merawat, menjaga, memanfaatkan,  

memelihara dan melestarikan sumber daya yang telah Allah SWT 

berikan, jangan sampai di salahgunakan dalam pengembangannya apalagi 

digunakan untuk keuntungan pribadi  

  



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

Departement Agama RI, 1999, Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang : CV. Toha 

Putra. 

Euis Amalia,  Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Depok : Gramata Publishing. 

Gusfahmi, 2007, Pajak Menurut Syariah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 

H. Oka A Yoeti, 1999, Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja, Jakarta : 

Pertja. 

Hadi Sutrisno, 2002, Metode Research, Yogyakarta : UGM. 

Hany Waluyo, 1994-1995, Setrategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Program          

Pengembangan Pariwisata, Jakarta : Depdikbud. 

Husein, Umar, 2005, Strategic Management In Action, Jakarta : Gramedia Pustaka. 

I Gede Pitana, I Ketut Surya Dirta, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta : 

Andi. 

Iqbal Hasan, 2004, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta : Bumi Aksara 

Joyo Suharto, Sunardi,  2001, Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam, 

Yogyakarta : Liberty. 

Kartini, Kartono, 2001, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, Bandung : Mandar Maju. 

Koentjoroningrat, 2001, Metodologi Penelitian Masyarakat, Jakarta : Gramedia.  

M. Liga Suryadana, Vanny Octavia, 2015, Pengantar Pemasaran Pariwisata, 

Bandung : Alfabeta. 

Moh Pabundu Tika, 2006, Metode Riset Bisnis, Jakarta : PT Bumi Aksara. 



 

 
 

Muda Markus, 2005, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 

Mustafa Edwin Nasution. et.al. 2007, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta : 

Kencana. 

Nyoman,  Pendit, 2002, Ilmu Pariwisata ; Sebuah Pengantar Perdana, Jakarta : PT 

Pradnya Paramiata. 

-------, 1994, Ilmu Pariwisata Sebuah Perdana, Jakarta : Pradnya Paramiata 

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2007, Ekonomi Islam, Jakarta : 

Raja Grafindo Persada. 

Qodri Azizy, 2004, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar. 

Rudy Badrudin, 2011, Ekonomika Otonomi Daerah, Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 

Sadono Sukirno, 2012, Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga, Jakarta : 

Rajawali Pers. 

Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : 

Alfabeta. 

Suharsimi Arikunto, 2006, Metodelogi Penelitian, Yogyakarta : Bina Aksara. 

Supriatna, 1993, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Jakarta : PT. Bumi 

Aksara. 

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Pajak Lengkap, 2011, Jakarta : Mitra Wacana Media. 

Wahab Salah, 2003, Manajemen Kepariwisataan, Jakarta : PT Pradnya Paramita 



 

 
 

INTERNET 

http://pariwisata.rejanglebongkab.go.id/pad-industri-pariwisata-dalam-menunjang-

otonomi-daerah/ 

JURNAL 

Angga Pradikta, 2013, Strategi Pengembangan Objek Wisata Waduk Gunungromo 

Indah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati, 

Semarang : Universitas Negeri Semarang. 

Ian Asriandy,2016, Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu Di 

Kabupaten Bantaeng, Makassar. 

Mifta Damai Riyaningtyas, 2014, Strategi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai 

Sebagai Objek Pariwisata Kabupaten Pacitan, Yogyakarta : Universitas 

Negeri Yogyakarta. 

Ni Luh Sili Antari, 2013, Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan Asli 

Daerah Kabupaten Gianyar “Jurnal Perhotelan dan Pariwisata”, Vol. 3, 

Edisi Agustus. 

Rizka, R, 2016, Persepsi Konsumen Tentang Wisata Syariah dan Pengaruhnya 

Terhadap Minat Berkunjung, Lampung. 

SKRIPSI 

Aisyah Oktarini, 2012, Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Obyek Wisata 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 

Lampung. 

Fitri Yani, 2016, Analisis Potensi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan PAD 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Lampung Barat) , 

Lampung. 

Saidal Arif, 2015, Analisis Ekonomi Islam Tentang Pengembangan Obyek Wisata 

Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat, 

Lampung. 



 

 
 

  



 

 
 

Para Peserta Pelatihan Penjaga Pantai Tahun 2017 

 

 

Foto Bersama Para Peserta Pelatihan Penjaga Pantai 



 

 
 

 

 

 

Para Peserta Festival Rajabasa Ke-V Yang Diselenggarakan Oleh 

Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 



 

 
 

 

 

Wawancara dengan Kepala Bidang dan Kasi Pengembangan Pariwisata 

Kabupaten Lampung Selatan 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 


