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ABSTRAK 

 

Puncak Mas adalah salah satu obyek wisata yang berada di 

tengah-tengah Kota Bandar Lampung tepatnya di Kelurahan 

Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat, memiliki 

pemandangan yang indah memperlihatkan keindahan Kota Bandar 

Lampung dari ketinggian membuat Puncak Mas menjadi salah satu 

objek wisata yang sangat diminati oleh wisatawan. Untuk 

meningkatkan jumlah wisatawan pihak pengelola selalu melakukan 

pengembangan dengan terus berinovasi memunculkan wahana baru, 

memberikan pelayanan yang baik serta membuat spot foto unik. 

Pengembangan ini dilakukan bertujuan untuk menjadikan pariwisata 

berkembang kearah yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat 

sekitar. Adanya pengembangan pariwisata ini memberikan dampak 

ekonomi bagi masyarakat seperti peningkatan pendapatan, 

peningkatan kesempatan kerja dan terbukanya peluang usaha. 

 Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah 

pengembangan pariwisata Puncak Mas berpengaruh terhadap 

peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan bagaimana pandangan 

ekonomi islam mengenai peranan obyek wisata Puncak Mas terhadap 

pendapatan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh pengembangan pariwisata puncak mas terhadap peningkatan 

pendapatan masyarakat sekitar dan untuk mengetahui pandangan 

ekonomi islam mengenai peranan obyek wisata puncak mas terhadap 

pendapatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif, sumber data berupa data primer dan data sekunder sampel 

penelitian berjumlah 91 responden yaitu masyarakat Kelurahan 

Sukadanaham Lingkungan 1 RT1 dan RT2 dengan menggunakan 

teknik random sampling. Proses analisis data meggunakan analisis 

regresi linear sederhana dengan alat pengelolaan data SPSS 20. 

 Berdasarkan hasil penelitian pada taraf signifikan 5% atau 

0,05 menunjukkan bahwa variabel pengembangan pariwisata puncak 

mas memiliki nilai signifikan sebesar 0,175 > 0,05, pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa 

variabel pengembangan pariwisata  tidak ada pengaruh signifikan 

terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat. Bahkan 
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peningkatan pendapatan pada masyarakat kurang dipengaruhi oleh 

adanya pengembangan pariwisata puncak mas, hal ini dapat 

dibuktikan oleh nilai R
2
 yang hanya berjumlah 2,1% sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Sedangkan 

dalam perspektif ekonomi islam pengembangan pariwisata puncak 

mas belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu kerja, 

pemerataan kesempatan, solidaritas dan persaingan, pariwisata yang 

berkembang saat ini pun kurang menerapkan hal-hal yang 

memberikan dampak positif bagi masyarakat disekitar wisata. Maka 

dari itu islam memerintahkan untuk saling memberikan 

kebermanfaatan antara sesama dalam hal menciptakan kemaslahatan 

bagi banyak orang, harapannya adanya pariwisata bisa memberikan 

impect positif bagi pendapatan masyarakat sehingga masyarakat bisa 

merasakan manfaat adanya pariwisata tersebut.    

 

Kata Kunci : Pengembangan Pariwisata , Pendapatan Masyarakat 
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ABSTRACT 

 

Puncak Mas is one of the tourist attractions in the middle of 

Bandar Lampung City, precisely in Sukadanaham Village, Tanjung 

Karang Barat District, has a beautiful view showing the beauty of 

Bandar Lampung City from a height making Puncak Mas one of the 

most popular tourist attractions for tourists. To increase the number 

of tourists, the manager always develops by continuing to innovate to 

create new rides, provide good service and create unique photo spots. 

This development is carried out with the aim of making tourism 

develop towards a better and beneficial for the surrounding 

community. The existence of this tourism development has an 

economic impact on the community such as increasing income, 

increasing job opportunities and opening up business opportunities. 

The formulation of the problem in this study is whether the 

development of Puncak Mas tourism has an effect on increasing the 

income of the surrounding community and how the influence of 

Puncak Mas tourism development on the surrounding community in 

an Islamic economic perspective. The purpose of this study was to 

determine the effect of Puncak Mas tourism development on 

increasing the income of the surrounding community and to determine 

the effect of Puncak Mas tourism development on increasing people's 

income in an Islamic economic perspective. This study used 

quantitative methods, the data sources in the form of primary data and 

secondary data. totaling 91 respondents, namely the people of 

Kelurahan Sukadanaham Lingkungan 1 RT1 and RT2 using random 

sampling. The data analysis process uses simple linear regression 

analysis with SPSS 20 data management tools. 

The result of this study is that the development of Puncak Mas 

tourism has no significant effect on increasing people's income. With a 

result of 2.1% while the remaining 97.9% is influenced by other 

variables not examined, while according to the perspective of Islamic 

economics the development of Puncak Mas tourism is not accordance 

with the principles of Islamic economics, namely work, equal 

opportunity, solidarity and competition. The conclusion of this study 

shows that tourism development is not followed by an increase in the 
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income of the community around the Puncak Mas wizard object, but in 

its development, Puncak Mas has not applied the principles contained 

in Islamic economics, namely work, equal opportunity, solidarity, 

competition even though the above principles not yet fully executed. 

 

Keywords: Tourism Development, Community Income 
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MOTTO 

 

                                 

     

 

“Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan 

di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan dari 

mereka tidak mengetahui.” (Q.S Yunus : 55) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

memahami isi skripsi ini dan sebagai kerangka awal sebelum 

penulis menjelaskan lebih lanjut maka penulis akan menjelaskan 

istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, yang berjudul 

“Pengaruh Pengembangan Pariwisata Puncak Mas Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Masyarakat dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Mayarakat Kelurahan Sukadanaham 

Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung)” 

Adapun uraian pengertian beberapa istilah dalam judul adalah :  

1. Pengaruh merupakan suatu penelitian yang mencari atau 

pertautan nilai antara suatu variabel dengan variabel lain.
1
 

Istilah pengaruh disebut juga dengan akibat asosiatif, yaitu 

suatu penelitian yang mencari pertautan nilai antara suatu 

variabel dengan variabel lainnya. Adapun variabel yang saling 

memengaruhi dalam penelitian ini adalah pengembangan 

pariwisata puncak mas merupakan variabel independen. 

Sedangkan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat 

merupakan variabel dependen. 

2. Pengembangan dalam konteks wilayah atau daerah pada 

prinsipnya pengembangan merupakan suatu proses melakukan 

perubahan secara terencana terhadap wilayah/daerah baik dari 

segi sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur dan lain 

sebagainya. Dengan kata lain pengembangan harus dilakukan 

dengan perencanaan. Dalam hal ini juga tentunya berkaitan 

dengan sektor pariwisata, maka hal itu melakukan 

pengembangan wilayah/daerah. Pengertian pengembangan 

                                                             
1Sugiyono,”Penelitian Administrative”.(Bandung : Alfabeta, 2001),hlm.4 
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menurut kamus besar bahasa indonesia, yaitu : proses, cara, 

perbuatan mengembangkan.
2
 

3. Pariwisata secara umum yakni merupakan suatu perjalanan 

yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang 

diselenggarakan dari suatu tempat ketempat yang lain dengan 

meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan 

atau bukan maksud untuk mencari nafkah ditempat yang akan 

dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan 

pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam.
3
 

4. Peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian 

membentuk susunan. Peningkatan berarti kemajuan, 

penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih 

baik lagi.
4
 

5. Pendapatan Masyarakat adalah arus uang yang mengalir dari 

pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan 

gaji, bunga, sewa dan laba. Dan bahwa pendapatan 

perseorangan (personalincome) terdiri atas sewa upah dan 

gaji, bunga, laba perusahaan bukan perseroan, dividen dan 

pembayaran transfer.
5
 

6. Perspektif Ekonomi Islam adalah cara melihat atau sudut 

pandang yang mempelajari aktivitas yang berkaitan dengan 

jual beli barang dan jasa yang disesuaikan pada sudut pandang 

ekonomi islam yang diatur oleh agama islam dan bersumber 

dari Al-Qur’an dan Al- Hadist.
6
 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diperjelas yang dimaksud 

didalam pembahasan skripsi ini adalah pembahasan ilmiah yang 

                                                             
2 I nyoman sudiarto,”Daya Tarik Wisata Jogging Track“, (Bandung : Nila 

Cakra, 2018), h. 14  
3 Mohammad Ridwan dan Windra Aini, “ Perencanaan Pengembangan 

Daerah Tujuan Pariwisata”. (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), h.13 
4 Amir Syarifudin, “Ushul Fiqh”. (Jakarta: Kencana. 2011), h.70  
5 Femy M.G. Tulusan dan Very Y. Lond “Peningkatan Pendapatan 

Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah Li Kecamatan 

Tombariri Kabupaten Minahasa”, Vol 1. No 1. (2014) h.93  
6 Suhardi Lubis K, “hukum ekonomi islam”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015): 

36 
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berlandaskan pada syariah-syariah islam yang mengatur tentang 

ekonomi dalam pandangan islam. Dalam hal ini terkait dengan 

pengembangan kawasan pariwisata puncak mas yang dilakukan 

oleh pengelola dan warga setempat yang mengacu pada sarana 

dan prasarana, pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan 

pelayanan yang baik serta promosi. Sehingga hal ini dilakukan 

guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang berada 

di wilayah sekitaran puncak mas.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak 

potensi yang dapat dikembangan untuk kemajuan negara. 

Potensi-potensi tersebut tersebar dari sabang sampai marauke. 

Negara memiliki kekuasaan untuk menelola seluruh potensi yang 

ada untuk mewujudkan kemakmuran negara. 

Berdasarkan karakteristik wilayah Indonesia maka salah satu 

potensi yang prospek untuk dikembangkan dalam jangka panjang 

untuk tujuan kemakmuran adalah pengembangan potensi negara 

pada sektor pariwisata. Secara umum diseluruh Indonesia 

memiliki potensi pariwisata dengan keunggulan dan kekhasan 

masing-masing yang dapat dijadikan prioritas untuk 

dikembangkan secara terintegrasi dengan multi destinasi dalam 

satu wilayah. Dalam konsep pengelolaan potensi pariwisata oleh 

suatu daerah diseluruh wilayah indonesia harus mengacu pada 

rencana strategis pengembangan pariwisata nasional dengan 

tujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Berikut ini adalah contoh  potensi yang terdapat di Indonesia 

yang menyumbang cadangan devisa. 
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Sumber Data: Kementerian BUMN dan BPS (2019) 

Gambar 1.1 

Pekembangan Devisa dari Ekspor Kelapa Sawit dan 

Sektor Pariwisata Tahun 2016-2018 

 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar dan 

terkuat dalam perekonomian Indonesia. sektor pariwisata menjadi 

salah satu pendorong utama pertumbuhan perekonomian 

Indonesia karena terdapat beberapa keuntungan selain mampu 

memberikan devisa cukup besar bagi negara, pariwisata juga 

dapat memperluas lapangan pekerjaan dan dapat dijadikan ajang 

guna mengenalkan budaya daerah yang ada di Indonesia ke 

mancanegara. Berikut ini adalah diagram yang mencatat seberapa 

besar cadangan devisa Indonesia yang di dapat dari sektor 

pariwisata. 
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Sumber Data : databoks.katadata.co.id/ 

Gambar 1.2 

Pendapatan Devisa Dari Sektor Pariwisata 

 

Menurut badan pusat statistik (BPS) proporsi kontribusi 

pariwisata terhadap PDB 2015-2017 berturut-turut sebesar 

sebesar 4,13% , 4,25%, 4,13%.
7
 Proporsi ini naik turun namun 

tetap stabil dan sektor ini juga menyumbang devisa untuk negara 

dalam jumlah yang stabil. Menurut menteri pariwisata Arief 

Yahya “Hal ini terlihat peran pariwisata dunia dalam memberikan 

berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global 

mencapai 9,8% ; kontribusi terhadap total eksport dunia sebesar 

US$ 7,58 triliun dan foreign exchange earning sektor pariwisata 

tumbuh 25,1% serta pariwisata dunia tersebut memberi dampak 

positif terhadap pariwisata Indonesia”. 

Kepariwisataan di Indonesia akhir-akhir ini berkembang 

dengan pesat hampir seluruh daerah atau provinsi 

mengembangkan program pariwisata dengan cara menjual atau 

menawarkan keindahan dan keunikan budaya , serta lingkungan 

yang ada di daerah tersebut. Di samping itu juga pariwisata 

merupakan industri yang memiliki kekhususan yang berbeda 

dengan industri lainnya. Hal ini telah dibuktikan oleh Naissbitt 

                                                             
7
Badan Pusat Statistik, “kontribusi pariwisata terhadap pbd indonesia 

2015-2017”  

https://databoks.katadata.co.id/
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bahwasannya dewasa ini indsutri pariwisata merupakan industri 

terbesar didunia dan berkencenderungan terus meningkat. 

Aspek ekonomi pariwisata tidak hanya berhubungan dengan 

kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan 

pariwisata, seperti usaha perhotelan, restoran, dan 

penyelenggaraan paket wisata. Banyak kegiatan ekonomi lainnya 

yang berhubungan erat dengan pariwisata seperti transportasi, 

telekomunikasi dan bisnis eceran.
8
 Oleh sebab itu pembangunan 

wisata dapat dilakukan di daerah yang berpengaruh penciptaan 

lapangan kerjanya paling menguntungkan. Tetapi yang harus 

dipikirkan adalah bagaimana cara mengembangkan potensi 

pariwisata yang ada di daerah itu dengan melibatkan penduduk 

setempat sehingga mereka dapat ikut berperan dan menarik 

manfaat dari terbukanya potensi wisata di wilayah mereka. Sektor 

pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan 

yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Konsep 

pariwisata mencakup tentang upaya pemberdayaan, usaha wisata, 

objek dan daya tarik wisata sertaberbagai kegiatan dan jenis 

usaha pariwisata. 

Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau 

Sumatera, Indonesia, ibu kotanya terletak di Bandar Lampung. 

Provinsi ini memiliki 2 kota dan 15 kabupaten. Kota yang 

dimaksud adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Di 

sebelah utara berbatasan dengan bengkulu dan sumatera selatan. 

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km2 dan terletak di 

antara 105 -45’-103 48’ BT dan 3 Daerah ini di 

sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah 

timur dengan laut jawa, di sebelah utara berbatasan berbatasan 

dengan provinsi Sumatera Selatan, dan disebelah selatan 

berbatasan dengan selat sunda. Beberapa pulau termasuk dalam 

wilayah Provinsi Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk 

Lampung, diantaranya: Pulau Kelagian, Pulau Legundi, Pulau 

                                                             
8 Gamal Suwartoro,”dasar-dasar pariwisata”. 

(Yogyakarta:Andi,2007),hlm.36  
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Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau 

Krakatau. Ada juga Pulau Tampang dan Pulau Pisang di yang 

masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Barat. 

Keadaan alam Provinsi Lampung, disebelah barat dan selatan, 

di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit 

sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. 

Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. Sedangkan dekat 

dengan pantai di sebelah timur di sepanjang tepi laut jawa terus 

ke utara, merupakan perairan yang luas karena sebagian besar 

wilayahnya berbatasan langsung dengan garis pantai. Selain itu 

pada sektor pariwisata, Lampung begitu kental dengan wisata 

budayanya. Berbagai macam festival kebudayaan sering di 

adakan di provinsi Lampung. Beberapa contoh dari festival yang 

sering diadakan di provinsi lampung yaitu festival krakatau, 

festival sekura, festival teluk semaka dan festival way kambas. 

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia 

memiliki potensi alam dan budaya yang bisa dikembangkan 

sebagai objek wisata, potensi tersebut antara lain alam yang indah 

dilihat dari banyak terdapat bukit dan gunung yang banyak dihuni 

oleh berbagai macam tumbuhan dan hewan. Dan terdapat 

berbagai macam wisata alam lainnya seperti laut yang indah yang 

terdapat di kabupaten Pesisir Barat dan juga banyak terdapat 

wisata air terjun yang masih belum banyak diketahui potensinya 

oleh banyak orang. Dengan demikian maka Provinsi Lampung 

dapat dijadikan salah satu mata rantai tujuan wisata masalahnya 

potensi tersebut belum terlalu tergarap sepenuhnya, oleh sebab itu 

perlu pengkajian yang mendalam bagaimana potensi dan 

bagaimana cara mengembangkannya. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama periode 

Januari-Juni 2016 mencapai 5,29 juta kunjungan atau naik 5,88% 

dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 

periode yang sama tahun sebelumnya berjumlah 5,00 juta 

kunjungan. Provinsi Lampung masuk dalam sebelas Provinsi 

yang paling sering dikunjungi oleh para turis. Posisi pertama di 

pegang oleh Bali yaitu 3,7 juta turis lalu kemudian disusul oleh 
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DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera 

Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten dan 

Sumatera Barat. Sebanyak 59% turis berkunjung ke Indonesia 

untuk tujuan liburan, 38% untuk berbisnis sementara 3% untuk 

tujuan lainnya.
9
 

Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Turis Baik Mancanegara Maupun 

Domestik 

Tahun 
Wisatawan 

Jumlah 
Mancanegara Domestik 

2011 47.103 2.285.630 2.322.733 

2012 58.205 2.581.165 2.639.370 

2013 75.590 3.392.125 3.467.715 

2014 95.528 4.327.188 4.422.716 

2015 114.907 5.530.803 5.645.710 

2016 115.053 7.381.744 7.496.827 

 Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2017 

 

Tabel 1.1 menunjukan bahwasannya wisatawan yang datang 

ke provinsi Lampung dalam 6 tahun terakhir mengalami 

peningkatan disetiap tahunnya baik turis domestik maupun turis 

mancanegara. 

Beberapa tahun kebelakang ini potret keindahan alam maupun 

budaya di provinsi Lampung mulai bermunculan karena 

kemudahan akses informasi melalui sosial media dll, dan trend 

yang sedang berkembang adalah berfoto berlatarkan 

pemandangan yang indah muncullah beberapa tempat wisata di 

provinsi Lampung terutama untuk kota Bandar Lampung sendiri 

                                                             
9 Selma Purnamasari, “Pengaruh Potensi Ekowisata Bahari Terhadap 

Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2017), hlm.14.  



 9 

mulai bermunculan objek wisata buatan yang memperlihatkan 

keindahan alam yang menarik banyak minat wisatawan salah 

satunya adalah Puncak Mas mengusung konsep wisata alam dan 

objek buatan yang menarik membuat banyak wisatawan yang 

berdatangan. Wisata alam sendiri memiliki daya tarik yang tinggi 

karena selain dapat berwisata wisatawan juga dapat mendapatkan 

ketenangan untuk merelaksasikan diri dari rutinitas harian. 

Puncak Mas merupakan suatu objek wisata yang dikelola oleh 

keluarga besar, yang mana pemilik  dari puncak mas ini adalah 

Bapak Thomas Aji. Objek wisata ini sebelumnya adalah rumah 

keluarga yang memiliki pemandangan pegunungan dan 

pemandangan kota, dikarenakan banyak nya muda-mudi yang 

sering meminta izin untuk mengambil foto maka hal ini dijadikan 

peluang usaha untuk membuka objek wisata yang menjual 

pemandangan yang indah dari kota Bandar Lampung, bukit, dan 

laut yang diberi nama Puncak Mas. Awal dibuka objek wisata ini 

di akhir tahun 2016 dengan harga tiket masuk sebesar Rp. 

10.000/ orang harga ini kini naik menjadi Rp.20.000/ orang. 

Selain memiliki pemandangan alam yang baik puncak mas 

juga menjadi salah satu objek wisata tertinggi di Bandar 

Lampung yang memberikan pelayanan tidak hanya 

mengandalkan pemandangan alam, kota, dan lautnya saja puncak 

mas juga memberikan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya 

seperti objek sepeda gantung, cafe outdoor yang dapat dijadikan 

tempat untuk nongkrong baik siang maupun malam hari oleh para 

wisatawan. Fasilitas-fasilitas yang diberikan ini menarik minat 

masyarakat untuk datang berkunjung ke puncak mas pada tahun 

2017 puncak mas sudah dapat menarik sebanyak 54.779 orang 

wisatawan untuk datang.
10

 Di obyek wisata puncak mas juga 

terdapat penginapan jika para wisatawan baik manca negara dan 

juga wisatawan lokal ingin menginap sembari menikmati spot 

indah pada malam hari yang menenangkan bisa di dapat hanya 

dalam satu obyek wisata yaitu puncak mas. Tiket masuk dan juga 

                                                             
10 Delya Tri Adha Putri,”Analisis Keberlanjutan Pariwisata Di Puncak Mas 

Sukadanaham Bandar Lampung”.(skripsi program sarjana Institut Pertanian 

Bogor,Bogor,2019.hlm 6 
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banyak fasilitas pendukung membuat obyek wisata puncak mas 

ini menjadi obyek wisata yang banyak dikunjungi. Menurut 

portal idn times bahwasannya pariwisata punak mas menjadi 

salah satu dari 10 destinasi pariwisata yang terdapat diprovinsi 

lampung yang wajib dan paling banyak dikunjungi.
11

 Serta 

menurut portal berita radar news bahwasannya pihak pengelola 

Puncak mas bersama warga lebarkan jalan Sukadanaham.
12

 

Pengembangan objek wisata alam ini akan memberikan dampak 

yang signifikan dalam pengembangan ekonomi, pengembangan 

kawasan wisata alam mampu memberikan kontribusi pada 

pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha sekaligus 

memberikan lapangan pekerjaan sekaligus dapat melestarikan 

kekayaan alam agar dapat dijaga dengan baik. dengan demikian 

pengelolaan kekayaan alam ini harus terarah dan berkelanjutan 

yang berarti pengembangan harus terus berlanjut dalam jangka 

waktu yang panjang dan layak secara ekonomi dan tidak juga 

lupa dengan kriteria hukum serta tidak melanggar ketentuan yang 

telah diberikan oleh Allah SWT. 

Terkait penjelasan diatas objek wisata alam merupakan salah 

satu bagian dari alam yang merupakan amanah untuk 

dimanfaatkan manusia secara baik dan tidak melanggar ketentuan 

yang telah Allah SWT berikan , sehingga tercipta hubungan 

ekonomi yang adil seperti hubungan kegiatan ekonomi yang 

terjalin antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat sekitar 

objek wisata. Masyarakat sekitar objek wisata dapat terlibat atau 

menunjang sebuah objek wisata seperti penyediaan makanan dan 

minuman, tempat tinggil (homestay), sarana&prasarana 

transportasi, dan kegiatan lainnya. Salah satu konotribusi yang 

didapat dari adanya obyek wisata Puncak Mas adalah membuka 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya masyarakat 

sekitar, dan ternyata bukan hanya kesempatan lapangan pekerjaan 

saja yang ditimbulkan tetapi membawa pengaruh terhadap 

luasnya mata pencaharian masyarakat sekitar. Hal ini dapat 

                                                             
11https://www.idntimes.com/travel/destination/putriana-cahya/10-wisata-

hits-di-lampung-yang-wajib-dikunjungi-kamu-sudah-pernah  
12www.radartvnews.com/2017/03/15/puncak-mas-bersama-warga-lebarkan-

jalan-di-sukadanaham/  
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dibuktikan dengan munculnya usaha kecil menengah yang 

dilakukan oleh masyarakat sekitar sejak adanya puncak mas. 

Dengan semakin meluasnya mata pencaharian di sektar kawasan 

puncak mas, maka pendapat masyarakat sekitar pun bertambah 

dan mengakibatkan keikan perekonomian masyarakat. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Boris Yasin 

Abdillah, Djamhur Hamid, Topowijono dengan judul “Dampak 

Pengembangan Pariwisata terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal 

Dikawasan Wisata (Studi Pada Masyarakat Sekitar Wisata 

Wendit, Kabupaten Malang) dengan hasil bahwa pengembangan 

pariwisata yang dilakukan memiliki pengaruh terhadap 

peningkatan keterampilan masyarakat sehingga berpengaruh 

terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar.
13

 Serta 

penelitian yang dilakukan oleh Robertico Croes, Jorge 

Ridderstaat, Monika Bak, Piotr Zientara dengan judul “Tourism 

Specialization Economic Growth, Human Development and 

Transition Economies: The Case Of Poland”.
14

 dengan hasil 

bahwa pengembangan pariwisata tidak diikuti dengan 

peningkatan pendapatan masyarakat. Dari kedua jurnal penelitian 

terdahulu didapat perbedaan tentang hasil penelitian yang 

menjadi Gap yang memengaruhi peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap pengembangan pariwsata. 

 Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa kawasan 

pariwisata merupakan salah satu bidang usaha yang dapat 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian 

masyarakat hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk 

membahas lebih lanjut penelitian yang penulis tuangkan dalam 

bentuk skripsi yang berjudul: “Pengaruh Pengembangan 

pariwisata Puncak Mas Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam(Studi Pada 

                                                             
13

Ahmad Bories Yasin Abdillah, Djamhur Hamid dan Topowijono 

“Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal, 

Dikawasan Wisata” jurnal administrasi bisnis, vol. 30,no.1 (january 2016)  
14

 Robertico Croes, Jorge Ridderstaat, Monika Bak, Piotr Zientara, 

“Tourism specialization, economic growth, human development and transition 

economies: The case of Poland” Tourism Management 82 (2021) 
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Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Krang Barat, 

Kota Bandar Lampung” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang ada di latar belakang masalah, 

adapun identifikasi dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut: 

1. Kurangnya fasilitas Penunjang yang terdapat pada objek 

wisata. 

2. Meningkatnya jumlah kunjungan namun tidak diikuti dengan 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

3. Kurangnya tata kelola pemerintah terhadap objek. 

4. Promosi harus lebih meningkat agar dapat terus menarik 

minat untuk mengunjungi objek wisata. 

Dengan adanya keterbatasan waktu, tenaga, teori-teori serta 

untuk memperdalam peneltian ini maka tidak semua masalah 

dapat diteliti, maka peneliti memberikan batasan variabel yang 

akan diteliti serta bagaimana hubungan variabel satu dengan 

variabel lainnya. Batasan masalah tersebut antara lain: 

1. Variabel yang diangkat dalam penelitian ini terdapat variabel 

independen yaitu Pengembangan 

Pariwisata Puncak Mas, serta variabel dependen yaitu 

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar. 

2. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh 

Pengembangan Pariwisata Puncak Mas terhadapPeningkatan 

Pendapatan Masyarakat sekitar (Studi Masyarakat Kelurahan 

Sukadanaham Kecamataran TKB Kota Bandar Lampung). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah adalah: 

1. Apakah Pengaruh Pengembangan Pariwisata Puncak Mas 

Terhadap Peningkatan Pendapatan 
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masyarakat? 

2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Peranan 

Obyek Wisata Puncak Mas Terhadap Pendapatan 

Masyarakat? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetaui pengaruh perngembangan pariwisata puncak 

mas terhadap peningkatan pendapatan ekonomi mayarakat 

sekitar. 

2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam mengenai 

peranan obyek wisata puncak mas terhadap pendapatan 

masyarakat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hal terpenting dalam sebuah penelitian ialah manfaat yang 

dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil dari 

penelitian tersebut, adapun penulis mengharapkan kegunaan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan pustaka 

untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan 

dibidang pengembanan ilmu ekonomi islam. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam 

bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis dapatkan 

dalam perkuliahan serta untuk memenuhi slaah satu syarat 

dalam menyesuaikan studi pada Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dengan tinjauan 

pustaka, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

“Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Pendapatan”, yaitu: 

 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu Yang Relevan Pada Jurnal Nasional 

N

o 

Penulis Judul Metodologi Hasil 

1.  Ahmad 

Boris Yasin 

Abdillah, 

Djamhur 

Hamid, 

Topowijono 

(2016)15 

 

Dampak 

Pengembangan 

Pariwisata 

Terhadap 

Kehidupan 

Masyarakat 

Lokal 

Dikawasan 

Wisata (Studi 

Pada 

Masyarakat 

Sekitar Wisata 

Wendit,Kabupa

ten Malang) 

Penelitian  

ini 

menggunak

an 

pendekatan 

kualitatif. 

 Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

Pengembangan sarana 

dan prasarana Taman 

Wisata Air Wendit 

berdampak kepada 

kehidupan masyarakat 

sekitar. Dampak 

tersebut berupa 

dampak sosial seperti 

meningkatnya 

keterampilan 

masyarakat, 

tranformasi 

matapencaharian, 

tranformasi norma. 

2. Samsul 

Alam Fyka, 

Lukman 

Yunus, 

Muhammad 

Aswar Limi, 

Awaludin 

Hamzah, 

Analisis 

Dampak 

Pengembangan 

Wisata Pulau 

Bukori 

Terhadap 

Kondisi Social 

Ekonomi 

Penelitian 

ini 

menggunak

an metode 

kuantitatif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Pengembangan wisata 

memberikan dampak 

terhadap penambahan 

mata pencaharian dan 

juga gaya hidup 

masyarakat Bajo. 

                                                             
15  Ahmad Bories Yasin Abdillah, Djamhur Hamid dan Topowijono 

“Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal, 

Dikawasan Wisata” jurnal administrasi bisnis, vol. 30,no.1 (january 2016)  
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Darwan 

(2019)16 

Masyarakat 

Bajo (Studi 

kasus di Desa 

Mekar 

Kecamatan 

Soropia) 

3. Sani Salim 

Irhana 

(2017)17 

Dampak 

Pengembangan 

Pariwisata 

terhadap 

Perekonomian 

Masyarakat 

Sekitar Objek 

Wisata di Dieng 

Kabupaten 

Wonosobo 

Penelitian 

ini 

menggunak

an metode  

kualitatif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Pendapatan 

Masyarakat Dan 

Kesempatan Kerja 

Meningkat Setelah 

Adanya 

Pengembangan 

Pariwisata. 

4. Wawan 

Kurniawan18 

(2015).1 

Dampak Sosial 

Ekonomi 

Pembangunan 

Pariwisata 

Umbul 

Sidomukti 

Kecamatan 

Bandungan 

Kabupaten 

Semarang. 

Penelitian 

ini 

menggunak

an 

pendekatan 

kuantitatif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Pendapatan 

Masyarakat Dan 

Kesempatan Kerja 

Bagi Masyarakat 

Meningkat Setelah 

Adanya 

Pengembangan 

Pariwisata. 

5. Anisa 

Mar’atussoli

ha (2020)19 

Potensi Wisata 

Pemancingan 

dalam 

Penelitian 

ini 

Menggunak

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Pendapatan 

                                                             
16Samsul Alam Fyka, Lukman Yunus, Muhammad Aswar Limi, Awaludin 

Hamzah, Darwan,”analisis dampak pengembangan wisata pulau bokori terhadap 

kondisi social ekonomi masyarakat bajo (studi kasus di desa mekar kecamatan 

soropia)”, vol. 3, no. 29 (july 2018) 
17Samsul Alam Fyka, Lukman Yunus, Muhammad Aswar Limi, Awaludin 

Hamzah, Darwan,”analisis dampak pengembangan wisata pulau bokori terhadap 

kondisi social ekonomi masyarakat bajo (studi kas 

us di desa mekar kecamatan soropia)”, vol. 3, no. 29 (july 2018) 
Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang” Vol.4 

(2015)  
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Meningkatkan 

Perekonomian 

Masyarakat 

Pesisir 

Kecamatan 

Sedati 

Kabupaten 

Sidoarjo 

an 

Pendekatan 

Kualitatif 

Masyarakat dan 

Kesempatan Kerja 

Bagi Masyarakat 

Meningkat Setelah 

adanya 

PengembanganPariwis

ata. 

 

Tabel 1.3  

Penelitian Terdahulu Yang Relevan Pada Jurnal Internasional 

No Writer Title Methodology Result 

1 I Gede Surya 

Pratama and I.A 

Cynthia Salsaria 

Mandaasari 

(2020)20 

The Impact of 

Tourism 

Development 

on the 

Economic, 

Cultural and 

Environmental 

Aspects of 

Local 

Communities 

 

The sampling 

method is 

random 

sampling, the 

data analysis 

technique that 

the 

researchers 

used was path 

analysis 

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

Pariwisata 

Berpengaruh 

Terhadap 

Perekonomian. 

2 

 

 

 

 

 

Fakhrana Alisa 

and Zafran 

Ridho(2020)21 

Sustainable 

Cultural 

Tourism 

Development: 

A Strategic For 

Revenue 

Generation in 

Local 

Communities 

qualitative 

method 

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

Pengembangan 

Pariwisata 

adalah untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

masyarakat saat 

                                                                                                                                   
19 Anisa Mar’atussoliha, “Potensi Pariwisata Pemancingan dalam 

Meningkatkan Perekonomisn Masyarakat Pesisir Kecamatan Sedati Kabupaten 

Sidoarjo" Vol.1 No.7 (Desember 2020) 
20 I Gede Surya Pratama and I.A Cynthia Salsaria Mandaasari, “The Impact 

of Tourism Development on the Economic, Cultural and Environmental Aspects of 

Local Communities” Vol.7 No.1 (2019) 
21 Fakhrana Alisa and Zafran Ridho,” Sustainable Cultural Tourism 

Development: A Strategic For Revenue Generation in Local Communities” Vol.4 

No.2 (2020) 



 17 

ini. 

3 Robertico Croes, 

Jorge 

Ridderstaat, 

Monika Bak, 

Piotr 

Zientara(2021)22 

 

Tourism 

specialization, 

economic 

growth, human 

development 

and transition 

economies: The 

case of Poland 

 

With 

quantitative 

method 

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

Pengembangan 

Pariwisata 

Tidak Diikuti 

dengan 

Peningkatan 

Pendapatan 

Masyarakat. 

4 Gulnara 

Mamirkulova, 

Jianing Mi, 

Jaffar Abbas, 

Shahid 

Mahmood, Riaqa 

Mubeen, Arash 

Ziapour(2020)23 

New Silk Road 

infrastructure 

opportunities 

in developing 

tourism 

environment 

for residents 

better quality 

of life 

With 

quantitative 

method 

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

Pengembangan 

Pariwisata 

Meningkatkan 

Kualitas Hidup 

Masyarakat. 

5 Yongquan Li, 

Rui Li ,Wenqi 

Ruan, Chih-

Research of the 

Effect of 

Tourism 

With 

quantitative 

method 

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

                                                             
22 Robertico Croes, Jorge Ridderstaat, Monika Bak, Piotr Zientara, 

“Tourism specialization, economic growth, human development and transition 

economies: The case of Poland” Tourism Management 82 (2021) 
23 Gulnara Mamirkulova, Jianing Mi, Jaffar Abbas, Shahid Mahmood, 

Riaqa Mubeen, Arash Ziapour, “New Silk Road infrastructure opportunities in 
developing tourism environment for residents better quality of life” Global Ecology 

and Conservation 24 (2020) 
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Hsing 

Liu(2020)24 

 

Economic 

Contact on the 

Efficiency of 

the Tourism 

Industry 

 

Peningkatan 

Pariwisata 

Berpengaruh 

Terhadap 

Perekonomian 

Masyarakat. 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya 

terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Kesamaan dengan 

penelitian terdahulu terletak pada objek yang akan diteliti yang 

terdiri dari variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). 

Persamaan juga terletak pada jenis penelitian, pengambilan data 

dan juga cara mengukurnya yang hampir sama dengan penelitian 

terdahulu. 

Adapun yang menjadi pembeda penelitian yang akan diteliti 

adalah subjek dan objek pada penelitian serta sampel yang akan 

diambil peneliti. Subjek yang akan diambil dalam penelitian ini 

adalah masyarakat LK1 RT1 dan RT2 Kelurahan Sukadanaham 

Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Maka 

objek pun berbeda dengan penelitan terdahulu. 

Selain itu terdapat Gap antara Jurnal 1 nasional diteliti oleh 

Ahmad BorisYasin abdillah, Djamhur Hamid, Topowijono 

dengan judul “Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap 

Kehidupan Masyarakat Lokal Dikawasan Wisata (Studi Pada 

Masyarakat Sekitar Wisata Wendit, Kabupaten Malang)” dengan 

jurnal 3 internasional yang diteliti oleh Robertico Croes, Jorge 

Ridderstaat, Monika Bak, Piotr Zientara dengan judul “Tourism 

Specialization Economic Growth, Human Deveplopment and 

Transition Economies. The Case of Poland” yang memiliki hasil 

pengembangan pariwisata tidak diikuti oleh peningkatan 

masyarakat sedangkan pada penelitian Ahmad Boris Yasin 

                                                             
24 Yongquan Li, Rui Li ,Wenqi Ruan, Chih-Hsing Liu, “Research of the 

Effect of Tourism Economic Contact on the Efficiency of the Tourism Industry” 

(2020) 
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Abdillah memiliki pengaruh antara pengembangan pariwisata 

terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Pada sistematika penulisan yang berjudul Pengaruh 

pengembangan pariwsata puncak mas terhadap peningkatan 

pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam, disusun 

dalam bentuk berikut ini : 

1. Bagian Awal  

Bagian awal pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari 

sampul depan, halaman sampul bagian dalam, abstrak, 

pernyataan orisinilitas, persetujuan, pengesahan, motto, 

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Substansi (Inti) 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berhubungan 

dengan variabel penelitian dan diambil dari 

beberapa kutipan pengertian, definisi, tujuan, 

faktor-faktor, indikator. Bab ini juga berisikan 

kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, instrumen penelitian, uji validitas 
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dan reabilitas data, uji prasyarat analisi dan uji 

hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisikan gambaran mengenai 

deskripsi data dan pembahasan hasil 

penelitian dan analisis. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa simpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti beserta rekomendasi. 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini merupakan langkah terakhir dari penulisan tugas 

akhir yang berisikan daftar rujukan beserta lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

 Pariwisata Indonesia tergolong suatu kekayaansumber daya 

alam yang dapat di investasikan guna menarik banyak wisatawan. 

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangat amat dapat 

dimanfaat guna menambah cadangan devisa dengan cara terus 

memperkenalkan pariwisata yang dimiliki. Keindahan alam yang 

tersebar luar dari sabang sampai marauke sangan amat menarik 

untuk di ulik dan dikembangkan guna menambah daya tarik agar 

banyak turis yang datang karena pariwisata sendiri dapat menjadi 

pemacu sektor lain untuk dapat hidup dan dapat memacu 

peningkatan pendapatan masyarakat Indonesia. 

1.Pariwisata  

a.Pengertian Pariwisata 

 Secara terminologi pariwisata berasal dari kata pari 

dan wisata. Pari berarti banyak,berkali-kali, dan 

berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau 

berpergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau 

berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau 

berkeliling.
25

Menurut Robinson Pariwisata adalah suatu 

proses berpergian seseorang atau lebih menuju tempat 

lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun 

kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau 

keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup 

dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. 

Pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia 

dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, 

menjelajah wilayah yang baru agar dapat memberikan 

ketengan. Menurut World Tourism  Organization 

menjelaskan pariwisata adalah kegiatan seseorang 

                                                             
25 Muljadi AJ,”Kepariwisataan Dan Perjalanan”,(Jakarta:Rajawali 

pers,2010),hlm.7  
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berpergian ke atau tinggal di suatu tempat di luar 

lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari 

satu tahun secara terus menerus, untuk kesenangan, 

bisnis ataupun tujuan lainnya.
26 

 Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses 

kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju 

tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan 

berpergiannya adalah karena berbagai kepentingan 

ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, agama, kesehatan, 

maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, 

menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Semua 

devinisi yang telah dikemukakan tentang pariwisata, 

meskipun berbeda dalam penekanannya, selalu 

mengandung beberapa ciri pokok
27

 :  

1)Unsur travel (perjalanan), yaitu pergerakan manusia 

dari satu tempat ketempat lainnya. 

2)Unsur tinggal sementara di tempat yang bukan 

merupakan tempat tinggal biasanya. 

3)Tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan 

mencari penghidupan/pekerjaan. 

Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan 

bahwasannya pariwisata adalah suatu bidang industri 

yang dapat menarik seseorang untuk berkunjung 

kesuatu daerah wisata yang menjadi sasaran wisata 

karena adanya daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 

terkait dengan bidang pariwisata tersebut, serta 

keseluruhan sumber daya alam maupun buatan manusia 

yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan 

wisatawan selama berwisata ke tempat yang dituju. 

 

 

                                                             
26

Ibid 20, hlm.7 
27 I Gede Pintana dan Putu G. Gayatri,”Sosiologi Pariwisata”,(Yogyakarta: 

Andi Offset,2005) 
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b. Jenis-jenis Pariwisata 

 Banyak jenis wisata yang ditentukan menurut motif 

tujuanperjalanan, pariwisata juga dapat dibedakan 

dengan adanya beberapa jenis sebagai berikut
28

: 

1) 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 keluar negeri 

mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat 

mereka, cara hidup mereka, budaya, dan seni 

mereka.
29

 

2) Wisata Maritim atau Bahari 

Jenis Wisata maritim atau bahari banyak diartikan 

dengan kegiatan olah raga air, lebih-lebih di danau, 

pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, 

menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi 

berselancar, balapan mendayung, melihat-lihat 

taman laut dengan pemandangan indah di bawah 

permukaan air serta berbagai rekreasi oerairan yanf 

banyak dilakukan didaerah-daerah atau negara-

negara maritim, di Laut Karibia, Hawaii, Tahiti, Fiji 

dan sebagainya. Di Indonesia banyak tempat dan 

daerah yang memiliki potensi wisata maritim ini, 

seperti misalnya pulau-pulau seribu di teluk selatan 

Jakarta, Danau Toba, Pantai Pulau Bali dan Pulau-

pulau kecil disekitarnya, taman laut di kepulauan 

Maluku dan sebagainya. Jenis ini disebut pula wisata 

tirta. 

 

                                                             
28 Pendit. S, Nyoman”Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar 

Perdana”,(Jakarta:Pradnya Paramita,1999),hlm.35 
29 Aisyah Oktariani,”Pengaruh Tingkat Hunian Hotel Dan Jumlah Hotel 

Objek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”,Skripsi,th 2012,hal.36 
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3) Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi) 

Wisata Cagar Alam biasanya banyak 

diselenggarakan oleh agen-agen atau biro perjalanan 

yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan 

mengatur wisata ketempat atau daerah cagar alam, 

taman lindung, hutan daerah pegunungan dan 

sebagainya yang kelestarian didalam nya dilindungi 

oleh undang-undang. Wisata cagar alam ini banyak 

dilakukan oleh para penggemar dan pecinta alam 

dalam kaitannya dengan kegemaran memotret 

bintang atau marga satwaserta pepohonan kembang 

beraneka warna yang emang mendapat perlindungan 

dari pemerintah dan masyarakat. Wisata ini banyak 

dikaitkan dengan kegemaran akan kaindahan alam, 

kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban 

hidup binatang dan marga satwa yang langka serta 

tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-

tempat lain. di Bali wisata cagar alam yang telah 

berkembang seperti taman nasional bali barat dan 

kebun raya eka karya. 

4)Wisata Konvensi 

Yang dekat dengan wisata jenis politik adalah apa 

yang dinamakan wisata konvensi. Berbagai negara 

pada dewasa ini membangun wisata konvensi ini 

dengan menyediakan fasilitas-fasilitas bangunan 

dengan ruangan tempat untuk sidang bagi para 

peserta suatu konfensi, musyawarah dan pertemuan 

lain baik yang bersifat nasional maupun 

internasional. Jerman Barat misalnya memiliki pusat 

kongres internasional ( International Convention 

Center) di Berlin, Philipina mempunyai PICC 

(Philipine International Convention Center) di 

Manila dan Indonesia mempunyai Balai Sidang 

Senayan di Jakarta untuk tempat penyelenggaraan 

sidang-sidang pertemuan besar dengan perlengkapan 

modern. Biro konvensi baik yang ada di Berlin, 



 25 

Manila, atau Jakarta berusaha dengan keras untuk 

menarik organisasi atau badan-badan nasional 

maupun internasional untuk mengadakan 

persidangan mereka di pusat konvensi ini dengan 

menyediakan fasilitas akomodasi dan sarana 

pengangkutan dengan harga reduksi yang menarik 

serta menyajikan program-program atraksi yang 

menggiurkan. 

5) Wisata Pertanian (Agrowisata) 

Sabagainya halnya wisata industri, wisata pertanian 

ini adalah perorganisasian 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-mayur dan palawija di sekitar 

perkebunan yang dikunjungi. 

6) Wisata Buru 

Jenis ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang 

memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu 

yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh 

berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini 

diatur dalam bentuk safari buru atau hutan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang 

bersangkutan, seperti berbagai negeri di Afrika 

untuk berburu gajah, singa, ziraf, dan sebagainya. Di 

India ada daerah-daerah yang memang disediakan 

untuk berburu macan, badak, dan sebagainya, 

sedangkan di Indonesia pemerintah membuka wisata 

buru untuk daerah Baluran di Jawa Timur dimana 

wisatawan boleh menembak banteng atau babi 

hutan. 
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7) Wisata Ziarah 

Jenis wisata ini sedikit banyak 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, ke makam-makam orang 

besar atau pemimpin yang diagungkan, kebukit atau 

gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman 

tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh 

legenda. Wisata ziarah ini banyak dihubungkan 

dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk 

memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman 

dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh 

berkah dan kekayaan berlimpah. Di Indonesia 

banyak tempat-tempat suci atau keramat yang 

dikunjungi oleh umat-umat beragama tertentu 

misalnya seperti Candi Borobudur, Prambanan, Pura 

Basakih di Bali, Sendangsono di Jawa Tengah, 

makam Wali Songo, Gunung Kawi, makam Bung 

Karno di Blitar dan sebagainya. Banyak agen atau 

biro perjalanan menawarkan wisata ziarah ini pada 

waktu-waktu tertentu dengan fasilitas akomodasi 

dan angkutan yang diberi reduksi menarik ke 

tempat-tempat tersebut di atas. 

c. Pariwisata Dalam Perspektif Islam 

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa Arab 

dengan kata “al-Siyahah,al-Rihlah, dan al-Safar” atau 

dalam Bahasa Inggris dengan istilah “tourism”, secara 

definisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan 

yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan 

maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri 

ataupun negara lain dengan menggunakan kemudahan 

jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh 

pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka 

memenuhi keinginan wisatawan dengan tujuan 

tertentu. Menurut Sofyan definisi wisata syariah lebih 
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luas dari wisatareligi yaitu wisata yang didasarkan 

pada nilai-nilai syariah islam. Seperti yang dianjurkan 

oleh World Tourism Organization konsumen wisata 

syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non 

muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.
30

 

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

penekanan katanya terdapat di kata perjalanan atau 

wisata dalam bahasa sanksekerta, atau dalam bahasa 

Inggris dikenal dengan Travel dan dalam bahasa arab 

dikenal dengan Safar. Jika dikaji secara mendalam 

dari istilah yang ada bahwasannya semua makhluk 

yang berada di jagat raya ini tidak akan terlepas dari 

perjalanan, perbedaannya bagi setiap orang adalah 

didalam motif perjalanan. 

Pariwisata dalam islam adalah safar untuk 

merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati 

dan menyaksikan keindahan alam semesta ini dapat 

dijadikan pendorong jiwa agar setiap makhluk dapat 

menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, 

dalam konsep islam perjalanan yang dilakukan 

manusia dengan maksud tujuan tertentu di alam 

semesta ini (berwisata) harus diiringi dengan 

kawajiban untuk mengambil hikmah dari apa yang 

dilihat dan diamati dalam setiap perjalanananya. 

Seperti di jelaskan dalam Q.S Ankabut (29):20 

                    

                  

“Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, 

Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan 

(manusia) dari permulaannya, kemudian Allah 

                                                             
30 Riyanto Sofyan, “Prospek Bisnis Pariwisata Syariah”, (Jakarta: 

Republika,2012),hlm55  
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menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Ankabut (29):20)
31 

 

 Dalam islam juga kita mengenal adanya 

istilah hijrah, haji, ziarah, perdagangan, dan mencari 

ilmu pengetahuan yang menjadi faktor bagi umat 

islam dalam melakukan perjalanan. Keberhasilan 

manusia dalam mencapai ilmu kemajuan di bidang 

ilmu, komunikasi, teknologi,dan transportasi telah 

memberi kemudahan dalam melakukan perjalanan 

wisata. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S 

Quraisy (106): 1-4 tentang kebiasaan masyarakat suku 

Quraisy melakukan perjalanan perniagaan ke Yaman 

dan Syam, Allah berfirman  

               

                 

        

 “1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. 

2. (Yaitu) kebiasaan mereka berpergian pada musim 

dingin dan musim panas. 

3. Maka hendaklah mereka menyembah tuhan pemilik 

rumah ini (Ka’bah). 

4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari 

ketakutan.” (Q.S Quraisy (106):1-4)32 

 

                                                             
31 Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kramat 

Jati,2012) h. 398  
32 Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kramat 

Jati,2012) h. 602  
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 Hijrah merupakan perjalanan ibadah dan 

politis dalam islam, hijrah bisa berupa perjalanan dari 

satu kota ke kota lain, atau dari negara ke negara lain, 

atau dari dirinya sendiri untuk menuju Allah SWT 

untuk perubhan ke arah yang lebih baik. 

 Pariwisata memiliki nuansa keagamaan yang 

tercakup di dalam aspek muamalah sebagi wujud dari 

aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi. Di 

dalam kaitan ini maka bila pengelolaan sebuah 

pariwisata membawa manfaat kepada banyak pihak 

maka pandangan islam positif. Akan tetapi apabila 

sebaliknya yang terjadi maka pandangan islam akan 

negatif terhadap kegiatan pariwisata tersebut. Dalam 

hal ini berlaku kaidah menghindari keburukan 

(mafsadat) lebih utama daripada mengambil kebaikan 

(maslahat). Islam akan beranggapan positif jika dunia 

pariwisata dijalankan dengan cara yang baik untuk 

mencapai tujuan yang baik. Islam akan berpandangan 

negatif terhadap wisata walaupun bertujuan baik 

kepada banyak orang namun jika dilakukan dengan 

cara yang tidak baik maka islam juga tidak akan 

membenarkan kegiatan pariwisata tersebut.Berikut 

adalah beberapa indikator pariwisata dalam 

pandangan islam yaitu. Memiliki orientasi kepada 

kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, 

penyegaran dan ketenangan,menghindari kemusyrikan 

dan khurafat (berita yang dibumbui dengan 

kedustaan), bebas dari maksiat, menjaga keamanan 

dan kenyamanan, menjaga kelestarian alam dan 

lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan 

kearifan lokal.
33

 

 

 

                                                             
33 Kaelany HD,”Pariwisata Dalam Perspektif Islam”,(Jakarta: Bumi 

Aksara, 2000) 
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d.Pengertian Pengembangan Pariwisata 

Menurut Yeoti pengembangan adalah usaha atau 

cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu 

yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu 

daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan 

dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat 

yang ada disekitarnya.
34

Perencanaan dan 

pengembangan pariwisata merupakan suatu proses 

yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketatanan 

nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan 

penyesuaian dan koreksi berdasarkan pada hasil 

monitoring dan evaluasi serta umpan balik 

implementasi rencana sebelumnya yang merupakan 

dasar kebijaksanaan dan marupakan misi yang harus 

dikembangkan. Pengembangan pariwisata dilakukan 

bertujuan untuk menjadikan pariwisata maju dan 

berkembang kearah yang lebih baik dari segi kualitas 

sarana prasarana, memudahkan akses kemana saja, 

menjadi destinasi yang diinginkan dan menjadi 

manfaat yang baik secara ekonomi bagi masyarakat 

sekitar.
35

 Perencanaan dan pengembangan pariwisata 

adalah suatu yang tidak dapat berdiri sendiri 

melainkan harus selalu terkordinir dengan 

pembangunan wilayah secara global dan terus 

berkelanjutan sehingga dapat mencapai interaksi yang 

saling menguntungkan baik untuk lingkungan alam itu 

sendiri juga menguntungkan untuk sumber daya 

manusia yang ada disekitar tempat pariwisata. 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang 

berusaha membangun industri pariwisata sebagai 

                                                             
34 Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, Riyanto,”Analisis Strategi 

Pengembangan Pariwisata Daerah”Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, 

hlm 139  
35 Eren Dea Ajeng Inggil Santosa, Choirul Shaleh, Minto 

Hadi,”Pengembangan Objek Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan 
Ekonomi Lokal (Studi Kasus Objek Wisata Banyu Biru di Kabupaten Pasuruan)”, 

Jurnal administrasi Publik(JAP) Vol. 3, No.1,hlm.89  
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salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan 

luar negeri yang berimbang. Pengembangan 

pariwisata ini tidak semerta-merta hanya untuk 

menambah devisa negara maupun pemerintah daerah. 

Akan tetapi juga diharapkan agar dapat memperluas 

kesempatan berusaha bagi masyarakat, menambah 

lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. 

Pariwisata juga diharapkan akan dapat menjadi salah 

satu faktor yang dapat menaikkan taraf hidup 

masyarakat sekitar tempat pariwisata melalui 

keuntungan secara ekonomi dengan cara 

mengembangkan fasilitas pendukung dan 

mengembangkan fasilitas rekreasi yang ada.  

Pengembagan pariwisata bertujuan memberikan 

keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga 

setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah 

potensi alam yang ada, keberagaman budaya, dan 

seni. Perkembangan pariwisata juga didorong dengan 

terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat baik 

kehidupan sosial maupun perekonomiannya yang 

didukung juga dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, 

terutama pada kemajuan transportasi menyebabkan 

perjalanan menjadi lebih mudah dan cepat. Kemajuan 

informasi juga sangat mendukung perkembangan 

pariwisata dimana dengan kemajuan internet yang 

semakin pesat dan dengan adanya sosial media dapat 

memberikan informasi lebih kepada para wisatawan 

agar dapat mengetahui lebih mendalam tempat 

pariwisata yang akan mereka tuju, dan dapat menjadi 

suatu keuntungan untuk pemerintah guna 

menyebarkan informasi yang luas tentang 

keberagaman pariwisata yang ada di Indonesia kepada 

dunia.  

Kemudian pengembangan pariwisata juga 

membutuhkan teknik perencanaan yang menunjang 
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perkembangan pariwisata itu sendiri, teknik yang 

dipakai haruslah yang sesuai kaidah yaitu yang teknik 

yang baik dan yang tepat, teknik ini harus 

menggabungkan antara beberapa aspek yaitu 

aksesbilitas, infrastruktur, keterkaitan dengan sektor 

lain, tingkat daya tahan akan dampak dari wisata itu 

sendiri dan lain lain. teknik pengembangan pariwisata 

adalah sebagai berikut : 

1)Carrying Capasity(Daya Dukung Kawasan) 

Carrying Capacity merupakan teknik yang sering 

digunakan dalam pengembangan destinasi wisata.
36

 

Konsep ini secara gamblang mengandung makna 

batasan (limit)., batas atas atau tingkatan/lavel yang 

tidak boleh dilewati dalam pembangunan atau 

pengembangan destinasi pariwisata. Batasan daya 

dukung dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, 

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 dan berkaitan dengan atribut destinasi, 

seperti kondisi lingkungan dan alam, struktur 

ekonomi dan pembangunan, struktur sosial dan 

organisasi, dan lavel pengembangan pariwisata. 

2)Recreational Carrying Capacity (RCC) 

Recreational Carrying Capacity diakui sebagai 

model utama untuk mengelola dampak akibat 

kunjungan wisatawan, dampak dari pengembangan 

dan pembangunan wisata (baik tipe, lokasi, dan 

kualitasnya) pada lingkungan diteliti dan 

diidentifikasi tingkat kritisnya. Contohnya, tingkat 

kritis suatu destinasi wisata yang mengacu pada 

                                                             
36 I Gede Pitana and I Ketut Surya Dinata,”Pengantar Ilmu 

Pariwisata”,(Yogyakarta:Andi,2009),hlm.134  
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jumlah orang yang mengunjungi kawasan tersebut 

pertahun atau perhari atau persekali kunjungan.
37

 

3)Recreation Opportunity Spectrum (ROS) 

Recreation Opportunity Spectrum pertama kali 

diperkenalkan oleh Clarke dan Stanley dari The 

United Stated Forest Service pada tahun 1979, 

Recreation Opportunity Spectrum merupakan 

teknik identifikasi 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 recreational opportunity spectrum 

adalah menentukan karakteristik destinasi atau 

wilayah yang akan dikembangan sebagai daerah 

rekreasi atau wisata.
38

 

4)Limit of Acceptable Change (LAC) 

Limit of Acceptable Change menolak anggapan 

bahwa semakin pemanfaatan suatu destinasi akan 

menyebabkan semakin besar dampak yang 

ditimbulkan. 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 diterima sudah 

tercapai, berarti sebuah kapasitas destinasi juga 

telah tercapai. Manajemen harus menerapkan 

tindakan strategis untuk mempertahankan destinasi 

dari pemakaian lebih lanjut, misalnya dengan 

pembatasan pemakaian.
39

 

                                                             
37 Ibid.,hlm.136  
38 Ibid.,hlm.138 
39 Ibid.,hlm.141  
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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 Recreational Carrying Capacity 

(RCC) tetapi melibatkan pertimbangan ilmiah 

dalam pengambilan keputusan.
40

 

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 

berhubungan dengan kondisi sumber daya 

destinasi. VERP menggunakan soning untuk 

menentukan penggunaan dan manajemen strategi 

yang tepat untuk real 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 

kepada orientasi pemasaran dengan penekanan 

pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

8) Tourism Oppotunity Spectrum (TOS) 

Secara detail, TOS menganut asumsi bahwa 

spectrum pengukuran dan penilaian indikator 

perencanaan yang digunakan haruslah dapat 

                                                             
40 Ibid.,hlm.143 
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diamati dan diukur, secara langsung dapat 

dikendalikan dibawah manajemen kontrol, terkait 

langsung dengan preferensi wisatawan dan 

mempengaruhi keputusannya untuk melakukan 

wisata atau tidak ke tempat tersebut, mempunyai 

karakteristik dengan kondisi tertentu.
41

 

e.Faktor yang Memengaruhi Pengembangan 

Pariwisata 

Dalam pengembangan pariwisata dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar memiliki 

faktor pendukung dan juga faktor penghambat, 

dimana kedua faktor tersebut menunjukan apa saja 

yang menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan 

ekonomi masyarakat dan juga apa saja yang menjadi 

pendukung upaya untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat sekitar objek pariwisata. 

Tabel 2.1 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

Pengembangan Pariwisata
42

 

Pendukung 

Lokasi 

Infrastruktur (Sarana dan 

Prasarana) 

Akomodasi 

Penghambat 

Potensi yang belum 

dikembangkan sepenuhnya 

Pemasaran dan promosi 

masih terbatas 

Kurangnya kesadaran 

pengunjung terhadap 

                                                             
41 Ibid.,hlm.144  
42 Eren Dea Ajeng Inggil Santosa, Choirul Shaleh, Minto 

Hadi”Pengembangan Objek Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan 
Ekonomi Lokal (Studi Kasus Objek Wisata Banyu Biru di Kabupaten 

Pasuruan)”Jurnal AdministrasiPublik (JAP) Vol.3, No.1,hlm89 
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lingkungan 

Koordinasi yang kurang 

berkembang 

 

Dalam pengembangan pariwisata didapat juga 

unsur pembangunan ekonomi masyarakat suatu 

pembangunan ekonomi dikatakan berhasil 

apabila memiliki aspek sebagai berikut
43

 :  

1. Mengentaskan kemiskinan  

Kemiskinan merupakan permasalahan yang 

menjadi tantangan bagi semua pihak, 

pengentasan kemiskinan dikatakan berhasil 

apabila tidak terdapatnya masyarakat yang tidak 

mampu membeli kebutuhan pokok. Pengentasan 

kemiskinan juga dikaitkan dengan peningkatan 

mutu hidup masyarakat tidak hanya sisi ekonomi 

tetapi juga dilihat dari peningkatan kemampuan 

dalam melaksanakan sosial, membiayai 

pendidikan anak, pembiayaan ketika anggota 

keluarga sakit. Secara lebih singkat pengentasan 

kemiskinan dapat membuat masyarakat menjadi 

lebih mandiri. 

2. Menghilangkan kesenjangan sosial 

Pembangunan ekonomi masyarakat dapat 

dikatakan berhasil apabila dapat menghilangkan 

atau mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi kesenjangan sosial dengan 

penciptaan lapangan kerja, peningkatan mutu 

karyawan, meningkatkan kepedulian sosial. 

 

                                                             
43

 Ismail Nawawi, “Pembangunan dan Problema Masyarakat Kajian 

Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi”. (Surabaya: Putra Media 

Nusantara,2006). 99-104.  
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3. Tersedianya pembangunan bidang lain 

Berhasilnya pembangunan ekonomi dapat dilihat 

dari peningkatan kegiatan dibidang ekonomi, 

dengan semakin bertambah dana maka semakin 

banyak manfaat yang dapat dilakukan dengan 

mengelola dana tersebut untuk mewujudkan 

tujuan pembangunan. 

4. Terpeliharanya ketertiban umum 

Dengan adanya keberhasilan pembangunan 

ekonomi maka diikuti terpeliharanya ketertiban 

umum karena dapat mengurangi perilaku tidak 

baik masyarakat yang dilakukan untuk untuk 

mempertahankan kehidupan yang layak. 

 

2.Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

a. Pengertian Pendapatan  

Pendapatan adalah balas jasa yang diterima oleh 

seseorang atas keterlibantannya dalam proses produksi 

barang atau jasa. Pendapatanyang tidak diperoleh dari 

hasil kerja adalah pendapatan bunga uang, pendapatan 

dari pesewaan, pendapatan dari usaha yang dijalankan 

orang lain, dan pemberian orang lain. Menurut 

Samuelson dan Nordhaus, pendapatan merupakan jumlah 

uang yang diterima oleh rumah tangga dalam kurun 

waktu tertentu.
44

 Standar akutansi keuangan menyatakan 

pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat 

ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan 

selama suatu periode tertentu bila arus masuk tersebut 

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal. Pendapatan pada dasarnya 

tergantung pada pekerjaan yang ada baik bidang jasa atau 

                                                             
44 I Nyoman Mahendra Yasa I Gusti Bagiana,”Pengembangan Desar Wisata 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Penglipiuran Kecamatan Bungli Kabupaten 

Bangli”, Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana,16.9 (2017) 
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produksi, serta waktu kerja yang dicurahkan, tingkat 

pendapatan perjam yang diterima. Pendapatan dibedakan 

menjadi dua hal yaitu pendapatan bersih dan pendapatan 

kotor. 

Secara umum pendapatan dapat diartikan sebagai 

hasil pencaharian (usaha dan sebagainya) yakni semua 

hasil usaha yang diperoleh seseorang anggota masyarakat 

atau individu. Pendapatan menjadi salah satu indikator 

dimana menjadi tolak ukur kesejahteraan maka semakin 

tinggi pendapatan yang diterima akan memberikan taraf 

hidup yang baik dan sebaliknya jika pendapatan semakin 

rendah maka taraf hidup dan kesejahteraan sosial juga 

akan rendah. 

b. Macam-Macam Pendapatan 

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa 

jenis, adapun menurut Lipsey pendapatan dapat dibagi 

menjadi dua macam yaitu Pendapatan perorangan ialah 

pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada 

perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan 

perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan 

dibayar untuk pajak, sebagian ditabung untuk rumah 

tangga yaitu pendapatan peorarangan dikurangi pajak 

penghasilan, pendapatan disposable merupakan jumlah 

pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau 

ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan 

dikurangi dengan pajak penghasilan.
45

 

Berdasarkan golongannya Badan Pusat Statistik 

(BPS) membedakan pendapatan menjadi 4 golongan 

yaitu:
46

 Pendapatan sangat tinggi, pendapatan tinggi, 

pendapatan sedang, pendapatan rendah. 

 

                                                             
45 Prathama Rahardja,”Teori Ekonomi Makro”,(Jakarta:LP,FE-

UI,2010),hlm.293  
46 Badan Pusat Statistik,”Pengelolaan Pendapatan”,(Bandar Lampung:BPS 

Kota Bandar Lampung,2016) 
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c. Indikator Pendapatan  

Pendapatan masyarakat sangat bergantung pada 

lapangan usaha, lapangan pekerjaan, tingkatan pekerjaan, 

tingkat pendidikan umum, produktivitas, prospek usaha, 

permodalan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut 

menjadi penyebab perbedaan tingkat pendapatan 

penduduk.Tingkat pendapatan sangat berpengaruh 

terhadap perekonomian masyarakat. Besarnya 

pendapatan ini di ukur dalam jumlah pendapatan 

masyarakat disetiap bulannya, jika tingkat pendidikan 

tidak disertai dengan pendapatan yang memdai maka 

tidak akan terjadi kesejahteraan sosial di masyarakat. 

Indikator distribusi pendapatan yang akan 

memberikan petunjuk aspek pemerataan pendapatan yang 

telah tercapai. Asumsi ini menjadi kajian untuk 

mengukur pendapatan masyarakat.
47

 

1) Usia 

Usia merupakan salah satu faktor yang dapat 

memengaruhi pendapatan seseorang, biasanya 

pendapatan mula-mula meningkat sesuai dengan 

pertumbuhan usia, memuncak pada tingkat usia 

produktif, dan kemudia menurun kembali 

menjelang usia pensiun. 

2) Curahan Waktu Kerja 

Curahan waktu kerja merupakan lamanya wajtu 

kerja yang digunakan oleh seseorang yang akan 

diukur dalam jam. Jam kerja yang digunakan 

berbeda-beda bagi individu yang satu dengan yang 

lainnya. Pada dasarnya pendapatan seseorang 

tergantung dari waktu atau jam kerja yang 

dicurahkan. 
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Jurnal Ekonomi (2007), hlm.1 
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3) Tingkat Pendidikan 

Pada umumnya jenis dan tingkat pendidikan dapat 

dianggap mewakili kualitas tenaga kerja. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan sumber daya manusia. Dengan 

semakin tingginya kualitas sumberdaya, maka 

produktivitas pun akan bertambah dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan pendapatan 

seseorang tersbut. 

4) Jumlah Pendapatan 

Pendapatan masyarakat sangat terpengaruh 

terhadap jumlah permintaan suatu barang. 

Perubahan pendapatan masyarakat mengakibatkan 

perubahan permintan terhadap suatu barang. 

Hubungan kedua variabel itu antara pendapat  

masyarakat dengan jumlah permintaan suatu 

barang bergantung pada jenis dan sifat barangnya. 

 

d. Pendapatan Dalam Islam 

Pendapatan dalam islam adalah penghasilan yang 

diperoleh harus bersumber dari usaha yang halal. 

Pendapatan yang halal akan membawa keberkahan dan 

kemashlahatan bersama. Pendapatan atau upah dapat 

didefinisikan dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh 

yang memberi pekerjaan kepada pekerja atau jasanya 

sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian 

yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan 

kepentingan  kedua belah pihak.  

Allah telah menyebarkan rezeki untuk manusia 

dibumi dan langit. Agama islam memiliki padangan 

bahwasannya seseorang yang bersusah payah untuk 

mencari rezeki yang halal dan hasilnya digunakan 

sepenuhnya di jalan allah disamakan derajatnya dengan 

para mujahid yang berperang dijalan Allah. 
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Harta yang didapati dari kegiatan yang tidak halal, 

seperti mencuri, korupsi, dan perdagangan barang haram 

bukan hanya akan mendatangkan bencana didunia namun 

juga di akhirat. Harta yang diperoleh secara tidak halal 

akan membawa keberkahan dimanapun berada. Firman 

Allah SWT dalam surah an-nahl ayat 114 yang berbunyi: 

                     

        

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang 

telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat 

Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja 

menyembah.”(QS. An-Nahl : 114)
48 

 

Dari ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT telah 

membimbing hambanya agar menemukan rizki yang 

memiliki dua kriteria yang mendasar. Kriteria yang 

utama adalah halal, yang selanjutnya adalah thayyib 

(bergizi dan baik). Halal adalah yang ditetapkan oleh 

Allah SWT, sedangkan thayyib adalah tidak 

membahayakan tubuh dan akal. Mengingat nilai-nilai 

islam merupakan faktor utama dalam rumah tangga 

seorang muslim, maka harus dipahami bahwa seluruh 

proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi 

dengan kehalalan dan keharaman mulai dari produktivitas 

(kerja), hak pemikiran, konsumsi, transaksi, dan 

investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum 

tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang 

muslim melaksanakan proses distribusi pedapatannya. 

Islam tidak bisa menolerir distribusi pendapatan yang 

sumbernya diambil yang haram. Karena instrumen 
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Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Kramat 
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distribusi pendapatan keluarga muslim juga akan 

bernuansa hukum (wajib/sunah). 

Oleh Kaelany dijelaskan bahwa pendapatan 

masyarakat menurut islam adalah perolehan uang, 

barang, yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan 

aturan-aturan yang bersumber dari syariat islam. 

Pendapatan masyarakat yang merata sebagai satu sasaran 

merupakan masalah yang sulit dicapai, namun 

berkurangnya kesenjangan merupakan tolak ukur 

keberhasilan pembangunan.
49

 Dalam islam kebutuhan 

menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. 

Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik 

(Nishab) adalah hal yang paling mendasari distribusi, 

retribusi kekayaan setelah itu baru dikaitkan dengan kerja 

dan kepemilikan pribadi.
50

 

e. Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan menurut bahasa artinya aman, sentosa, 

dan makmur. Sehingga kesejahteraan itu meliputi 

keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Keamanan 

merupakan suatu keadaaan terjaminnya jiwa maupun 

raga baik dari individu maupun golongan. Adapun 

keselamatan merupakan keadaan terlindungi dari masalah 

fisik, sosial, keuangan, politik, perasaan, pekerjaan, 

psikologi, perkara lain yang membuat kerusakan dan 

kejadian yang tidak diinginkan. Keselamatan biasanya 

dijamin oleh jaminan atau asuransi jiwa. Sedangkan 

kemakmuran merupakan keadaan seseorang ketika 

terpenuhinya atau tercukupinya kebutuhan seseorang baik 

lahir maupun batin. 

Kesejahteraan merupakan suatu tata cara penghidupan 

sosial, material, maupun spritual yang meliputi rasa 

keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin 

                                                             
49 Kaelany HD,”Islam dan Aspek-aspek kemasyarakatan”,(Jakarta:Bumi 

Aksara,2000),hlm.8  
50 Mustafa Edwin Nasution,”Pengenalan Eksklusif Ekonomi 
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yang memungkinkan setiap warga negara untuk 

mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, 

rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah 

tangga serta masyarakat. Kesejahteraan menurut Bubolz 

dan Sontag, kesejahteraan merupakan terminologi lain 

dari kualitas hidup manusia (quality human life) yaitu 

suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta 

terealisasikannya nilai-nilai hidup.
51

 

Dari beberapa definisi yang disebutkan diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwasannya kesejahteraan 

masyarakat merupakan proses kegiatan yang 

terorganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar serta 

menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. 

Untuk itu program bantuan yang digalangkan pemerintah 

diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dapat membuat 

masyarakat hidup lebih madiri. 

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari suatu 

indikator, indikator kesejahteraan masyarakat suatu 

ukuran diman masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau 

tidak. menurut  Sukirno, kesejahteraan masyarakat hanya 

dapat diukur dengan indikator moneter menunjukkan 

aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan 

masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter. 

Dalam ekonomi islam kepentingan atau kebutuhan 

hidup manusia dibagi menjadi tiga kategori menurut 

imam Al-Syahtibi yaitu
52

 :  

1. Kebutuhan Pokok (Ad-Dharuriyah) 

Merupakan tujuan mendasar bagi penciptaan 

kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yaitu 
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mencakup terpeliharanya jiwa, Keyakinan/agama, 

akal/intelektual, keluarga/kerutunan, harta benda. 

Jika tujuan ad-Dharuriyah diabaikan maka tidak 

akan terjadi kedamaian dalam hidup. 

2. Kebutuhan Sekunder (Al-Hajiyat) 

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan manusia 

untuk memudahkan hidup, kebutuhan sekunder 

hanya dapat dipenuhi jika kebutuhan primer telah 

terpenuhi. Contoh dari kebutuhan sekunder yaitu 

pendidikan, penerangan, kendaraan bermotor dll.  

3. Kebutuhan Tersier (At-Tahsiniyat)  

At-Tahsiniyat dapat disebut sebagai kebutuhan 

pelengkap guna menciptakan kebaikan dan 

kesejahteraan hidup manusia, kebutuhan pelengkap 

ini berfungsi sebagai kesenangan di akhirat.  

 

3. Pariwisata dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam pandangan islam manusia adalah makhluk 

paling sempurna yang diciptakan oleh Allah diantara ciptaan 

yang lainnya, manusia diberikan kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh makhluk lainnya seperti akal, hawa, dan nafsu. 

Akal adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT 

kepada manusia guna menjadi penggerak kehidupan 

manusia, hal ini yang menyebabkan manusia menjadi 

makhluk yang dipercaya oleh Allah guna tinggal di bumi 

sehingga manusia juga mendapat tanggung jawab guna 

menjaga bumi. Segala yang ada di bumi diberikan oleh 

Allah kepada manusia guna dikelola dan dipergunakan 

sebaik-baiknya guna terus lestari dan demi keberlangsungan 

hidup manusia secara berkesinambungan. Salah satu sektor 

yang harus mendapat perhatian ialah sektor pariwisata. 

Memulai bentuk pariwisata yang berlandaskan islam harus 

memiliki kesesuaian dengan ajaran-ajaran islam dan harus 
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menyesuaikan juga dengan praktek-praktek ajaran islam. 

Sektor pariwisata sebagai bentuk muamalah yang pada 

hakikatnya diperbolehkan sepanjang tidak ada ajaran dan 

praktek-praktek terlarang.  

Sebagai bentuk muamalah yang mubah (diperbolehkan) 

maka sektor pariwista sangat terbuka untuk dikelola dan 

dikembangkan selama tidak keluar dari prinsip-prinsip 

islam, sehingga diharapkan dari perkembangan ini 

pariwisata dapat memberikan dampak yang baik sebagai 

media pertumbuhan kesadaran, keimanan, dan ketaqwaan 

serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang luhur dan tinggi.  

Menurut Mustafa Edwin Nasution pengembangan 

pariwisata dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip 

ekonomi dalam islam yang berkaitan dengan wisata seperti: 

1. Kerja (resource utilization) 

Secara umum kerja berarti pemanfaatan sumber daya, 

bukan hanya pemiliknya semata. Dalam arti sempit, kerja 

adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya 

manusia. Islam memerintahkan setiap manusia untuk 

bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu 

menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. 

Jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata, definii 

kerja sangat pas untuk dikaitkan. Karena islam 

mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan 

sumber daya berhak untuk mendapa imbalan. 

2. Pemerataan kesempatan (equal opportunity) 

Setiap individu baik laki-laki atau wanita, muslim atau 

non muslim, memiliki kesempatan yang sama untuk 

memiliki, mengelola sumber dayadan menikmatinya 

sesuai dengan kemampuannya. Semua orang 

diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak 

ada perbedaan antar individu atau kelompok atau kelas 

dalam masyarakat. 
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3. Persaingan (competition) 

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam 

hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula alam hal 

muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling 

berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. 

Dalam suatu sunnah dijelaskan bahwa Allah sendirilah 

yang menetapkan harga dan manusia dilarang 

menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan 

kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar 

menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun 

bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak 

lain. 

4. Solidaritas (solidarity) 

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-

menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk 

memupuk hubungan yang baik sesama anggota 

masyarakat dalam segala aspek kehidupan termasuk 

ekonomi. Persaudaraan tidak akan bermakna tanpa tolong 

menolong, terutama antara yan kuat dengan yang lemah, 

antara yang kaya dengan yang miskin. Solidaritas juga 

bisa dimaknai toleransi. Islam mengajarkan agar manusia 

bersikap toleransi atau memberikan kemudahan kepada 

pihak lain dalam bermuamalah. 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, 

yang harus diuji kebenarannya dengan jalan melakukan 

melakukan penelitian atau harus diuji kebenarannya secara 

empiris.
53

 Hipotesis merupakan salah satu langkah-langkah 

penelitian, karena dalam tujuan penelitian untuk mengetahui 

sesuatu pada tingkat tertentu yang dipercaya sebagai sesuatu yang 

benar,. Hipotesis dalam penelitian dapat memberikan manfaat, 
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baik dalam hal proses dan langkah penelitian maupun dalam 

memberikan penjelasan tentang gejala yang diteliti. Pada 

hakikatnya hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara atau 

dugaan sementara, dan sudah pasti jawaban tersebut belum tentu 

benar. Oleh karena itu perlu dilakukan uji kebenaran. Berikut 

adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Pengaruh Pengembangan Pariwisata Puncak Mas Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Masyarakat  

Pengembangan pariwisata yang memang sedang 

digalangkan oleh pemerintah guna menambah pendapatan 

bagi negara ini menarik untuk selalu diteliti karena selain 

dapat memperkenalkan pariwisata yan ada di Indonesia 

kepada masyarakat luas tidak hanya untuk masyarakat dala 

negeri melainkan juga guna menarik wisatawan asing, 

menarik minat wisatawan asing ini dapat dijadikan cara guna 

menambah devisa bagi negara. Ini juga berpengaruh sangat 

baik bagi peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

sekitar pariwisata dan pengembangan pariwisata yang ada ini 

juga diharapkan dapat terus meningkatkan pendapatan 

masyarakat sekitar objek pariwisata. 

Menurut Ahmad Bories Yasin Abdillah, Djamhur 

Hamid, dan Topowijono dengan judul “Dampak 

Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat 

Lokal Di Kawasan Wisata (Studi Pada Masyarakat Sekitar 

Wisata Wendit, Kabupaten Malang)”. Menyatakan bahwa 

pengembangan pariwisata memberikan pengaruh yang sangat 

besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar khususnya 

masyarakat sekitar Taman Wisata Air Wendit. Pemerintah 

Kabupaten Malang telah melakukan banyak perubahan mulai 

dari penambahan fasilitas wisata serta wahana-wahana 

permainana yang menjadi daya tarik wisata. 

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Achadiat Dritasto, Ir., Mt. dan Annisa Ayu Anggraeni dengan 

judul “Analisis Dampak Ekonomi Wisata Bahari Terhadap 

Pendapatan Masyarakat di Pulau Tidung”. dampak lanjutan 
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hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan wisata tersebut 

telah memberikan dampak ekonomi terhadap perekonomian 

masyarakat lokal walaupun terbilang kecil.  

Selain dua teori yang telah disebutkan diatas terdapat 

pula penelitian terkait yang dilakukan oleh Darwan, Lukman 

Yunus, Samsul Alam Fyka, dan Muhammad Aswar Limi. 

Yang berjudul “Dampak Ekonomi Pengembangan Wisata 

Pulau Bokori Terhadap Masyarakat Lokal Bajo Di Kabupaten 

Konawe”. Menunjukkan bahwa keberadaan objek wisata 

Pulau Bokori memberikan dampak ekonomi dan 

memengaruhi perekonomian masyarakar lokal. 

Berdasarkan penelitian diatas, Pengaruh 

Pengembangan Pariwisata Terhadap Pendapatan Masyarakat, 

maka hipotesis dari peneltian ini adalah : 

Ho :  Pengembangan Pariwisata Puncak Mas tidak berpengaruh 

Signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

Sekitar. 

H1 : Pengembangan Pariwisata Puncak Mas berpengaruh 

Signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

Sekitar. 
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