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ABSTRAK 

 

Pembagunan wilayah adalah pada hakekatnya merupakan 

pelaksanaan pembagunan nasional di suatu wilayah di dasarkan 

pada kemampuan fisik dan sosial region serta peraturan perundang-

udangan yang berlaku. Kegiatan dalam pembagunan wilayah 

diharapkan dapat mencerminkan  peningkatan pendapatan daerah 

dan tingkat kesejahteraan penduduknya. Pembangunan harus 

menempatkan aspek-aspek sosial dan lingkungan bukan saja 

sebagai kerangka dan wadah dasar tetapi juga memprioritaskan 

sebagai tujuan secara umum.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah sektor 

pertanian berpengaruh terhadap Pembangunan wilayah Kelurahan 

sumber agung?. Apakah sektor wisata alam berpengaruh terhadap 

Pembangunan wilayah Kelurahan sumber agung?. Bagaimana 

sektor pertanian dan wisata alam terhadap pembangunan wilayah 

Kelurahan sumber agung dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh sektor pertanian dan wisata alam terhadap Pembangunan 

wilayah Kelurahan sumber agung. Untuk mendeskripsikan 

bagaimana pandangan perspektif ekonomi Islam terhadap 

pembangunan wilayah Kelurahan sumber agung. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, menggunakan populasi 

sebanyak 1.771 dan sampel sebanyak 95 masyarakat Kelurahan 

Sumber Agung sebagai responden. Untuk proses analisis data 

menggunakan analisis regresi berganda, uji t, dan koefisien 

determinan (R
2
). 

Hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh sektor pertanian (X1), 

terhadap pembangunan wilayah Kelurahan Sumber Agung. 

Adanya pengaruh wisata alam terhadap pembangunan wilayah 

Kelurahan Sumber Agung. Pandangan Perspektif Ekonomi Islam 

mengenai sektor pertanian dan wisata alam terhadap pembangunan 

wilayah Kelurahan Sumber Agung sesuai dengan perspektif islam 

karena didasarkan pada keadilan dan pembangunan untuk 

maslahahan seluruh masyarakat Kelurahan Sumber Agung. 

 

 

 

Kata kunci: Pembangunan Wilayah, Sektor Pertanian dan Wisata   

Alam.  



v 
 

v 
 

 

 

        UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
 

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar  
Lampung (0721) 703260 

 

SURAT PERNYATAAN 
 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 
Saya yang bertanda tangan dibawah Ini: 
Nama            : Rahayu 

NPM                  : 1651010206 

Program Studi   : Ekonomi Syari’ah  

Fakultas             : Ekonomi dan Bisnis Islam 
 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Sektor 

Pertanian Dan Wisata Alam Terhadap Pembangunan Wilayah 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan 

Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung) 
adalah benar-benar merupakan skripsi hasil karya penyusunan sendiri, bukan 

dipublikasi ataupun dari saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang 

telah dirujuk disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu 

terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab 

sepenuhnya ada pada penyusun. 
 

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi. 
 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 
Bandar lampung, 1 juni 2021   

Penyusun 

 
 

 

Rahayu  

1651010206  







vi 
 

vi 
 

MOTTO 

 

                   

             

 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan carilah  jalan  yang mendekatkan diri kepada-

Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu 

mendapat keberuntungan.” Q. Al-Maidah ayat 35
1 

  

                                                             
1
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan 

Terjemahan , (Jakarta : PT. Sinar Mas, 2013), h 115 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

     Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari 

pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran 

yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka 

perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa 

istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun 

judul Analisis pengaruh sektor petanian dan wisata 

alam Terhadap Pembangunan Wilayah menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada Kelurahan 

Sumber Agung  Kecamatan Kemiling Kota Bandar 

Lampung).’’ 

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan 

perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan,  perkaranya,dsb).
2
 

2. Pengaruh adalah keadaan ada hubungan timbal balik, 

atau hubungan sebab akibat antara yang 

mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dua hal  

ini adalah yang akan dihubungkan dan dicari apa ada 

yang menghubungkan.
3
 

3. Sektor Pertanian adalah salah satu sektor atau 

lapangan usaha dimana didalamnya terdapat 

penggunaan sumberdaya hayati untuk memproduksi 

suatu bahan pangan, bahan baku industri dan sumber 

energi dimana di dalamnya meliputi tanaman bahan 

                                                             
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Ke-Empat, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 58 

3  Ibid. h.78 
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makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-

hasilnya, kehutanan serta perikanan.
4
 

4. Pembangunan wilayah adalah peningkatan output 

masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya 

jumlah faktor produksi yang digunakan dalam peroses 

produksi, tanpa adanya perubahan dalam “teknologi” 

produksi itu sendiri.
5
 

5. Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat 

asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang 

mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada 

akhirnya akan mepengaruhi tindakan dalam suatu situasi 

tertentu atau sudut pandang dalam memilih suatu opini
6
. 

6. Ekonomi Islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat 

akan prinsip- prinsip ke-Islaman yang bersumber dari 

Al-Qur‟an dan as-sunnah yang menjadi dasar dari 

pandangan hidup Islam, yang memuat akan prinsip 

keadilan, pertanggung jawaban, dan juga takaful 

(jaminan sosial).
7
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas bahwa 

yang dimaksud dalam pembahasan proposal ini adalah 

suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh sektor pertanian dan sektor pariwisata terhadap 

pembangunan wilayah di Kelurahan Sumber Agung  

                                                             
4Yani Afdilah, Isnaini Harahap dan Marliyah, “Analisis Tingkat 

Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi”, (Penelitian 

FEBI Universitas Islam Negeri Sumatra Utara:medan,2015), h.7 

5 Licolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: UPP STIM 

YPKN,2010), h.96 
6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

edisi ke-empat, (Jakarta:Gramedia, 2011), h. 1062 

7Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi 

Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, 

(Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2013), h. 62-63 
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Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung menurut 

perspektif ekonomi Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Provinsi lampung merupakan salah satu provinsi yang 

berada di ujung pulau Sumatra. Provinsi lampung memiliki 

luas wilayah sekitar 35.587 km
2 

dengan jumlah penduduk 

sekitar 1.068.982 jiwa. Lampung memiliki posisi yang 

strategis karena menjadi perlintasan utama jalur hubungan 

darat dan laut antara wilayah sumatera dan jawa. Lampung 

adalah salah satu wilayah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dimana sektor 

pertanian dan sektor perikanan yang menjadi salah satu 

penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi di 

Provinsi Lampung. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai 

subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 1999) maka dalam pelaksanaan 

pembangunan yang berkesinambungan daerah dituntut 

untuk dapat menggali potensi yang ada di daerahnya untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berkaitan dengan 

hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber-sumber penerimaan untuk peningkatan pendapatan 

daerah, maka kiranya perlu dianalisis potensi ekonomi dari 

semua sektor, termasuk di dalamnya adalah sektor 

pertanian dan wisata alam. Diharapkan pada akhirnya dapat 

menyusun perencanaan pembangunan di daerah secara 

efektif dan efisien sebagai modal pembangunan dalam 

mewujudkan  pembangunan wilayah. 



4 
 

 
 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna peningkatan 

sumber-sumber pendapatan untuk pembiayaan daerah 

dilakukan dengan cara menggali potensi sumber daya alam 

yang sangat berarti sebagai sumber penerimaan daerah dan 

juga mendorong investor agar daerah meningkatkan sektor 

swasta sehingga pendapatan masyarakat bisa bertambah 

dengan adanya sektor swasta, jika pendapatan masyarakat 

bertambah berarti ada sebagian hasil pendapatannya 

ditabung dan dari hasil tabungan tersebut dapat 

siamnfaatkan untuk pembiyaan pembangunan daerah.
8
 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses 

dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola 

setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta 

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan 

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
9
 

Sedangkan pembangunan ekonomi itu sendiri 

merupakan suatu proses yang dilakukan guna 

meningkatkan pendapatan total dan pendapatan perkapita 

dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk 

dan perubahan struktur ekonomi dalam suatu negara serta 

pemeratan pendapatan bagi penduduk dalam negara 

tersebut. 

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu 

perubahan dalam struktur produksi dan alokasi sumber 

daya. Proses pembangunan wilayah tidak terlepas dari 

strategi pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi 

arah pembagunan. Kebijakan pembagunan daerah 

                                                             
8
 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, 

(Yogyakarta:Graha Ilmu,2011),h.125 

9
 Ibid. 
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diarahkan untuk mengembangkan daerah dengan 

mengoptimalkan pemberdayaan potensi yang dimiliki 

daerah, menyesuaikan laju prtumbuhan antar daerah, juga 

mengacu pemerataan pembangunan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyrakat. 

Sektor basis yang merupakan sektor unggulan adalah 

sektor ekonomi disuatu wilayah yang keberadaannya telah 

berperan besar terhadap perkembangan perekonomian 

wilayah tersebut. Salah satunya dilihat dari indicator 

memliki pertumbuhan yang tertinggi serta penyerapan 

tenaga kerja yang besar. Sektor pertanian dan pariwisata 

merupakan sektor yang sangat penting dan potensial dalam 

pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah baik dilihat dari 

segi pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja.
10

 

Pembangunan  dalam  kerangka  islam  ditemukan  pada  

pola  nilai  (value pattern) yang melekat dalam Al-Quran 

dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka 

rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan 

sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan 

pembangunan, tujuan,dan peroses pembuatan keputusan 

pada semua level. Hal yang menjadi pokus utama dalam 

pembangunan dan jantung bagi peroses pembangunan 

adalah manusia. Peroses pembangunan apapun harus 

dimulai dari pembangunan moral, spiritual, fisik, dan 

pembagunan lingkungan manusia yang akan menjadi agen 

bagi lingkungan fisik dan sosial-ekonominya.
11

 

                                                             
10

Achmad Rizal, Iis Rostini, Asep Agus Handaka, dan Hana 

Siti Maharani. “Tipologi Ekonomi Komoditas Perikanan dan 

Status Sektor Perikanan Pada Pembangunan Wilayah di Kabupaten 
Bandung Barat”.Jurnal Akuatika Indonesia Vol.2 No. 2 / 

September 2017. 
11

 Mudrajad kuncoro, masalah,kebijakan, dan politik 

ekonomika pembangunan, (Jakarta:penerbit erlangga,2010), h.24 
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Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam 

menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan 

kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh 

agen ekonomi. Tidak terkecuali pemerintah sebagai 

pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam 

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu 

unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah 

mewujudkan pemerintah yang adil. Disamping itu, 

pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya 

distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan 

manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. 
12

 

Namun disisi lain pemerintah juga harus menjamin 

tidak terciptanya system yang dapat menzalimi pengusaha. 

Distribusi dalam ekonomi islam telah ditentukan oleh Allah 

S.W.T sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Qur’an 

mSurah Az-zukhruf ayat 32 :  

                        

                     

                        

Artinya: apakah mereka yang membagi-bagi rahmat 

tuhanmu? kami telah menentukan antara mereka 

penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah 

meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat tuhanmu 

                                                             
12

Ruslan Aldul Ghofur Nor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi 
Islam, Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, (Pustaka 
Pelajar, 2013), h.89. 
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lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS.Az-zukhruf 

: 32).
13

  

Dalam perspektif islam, pembangunan dilaksanakan 

berdasarkan lima pondasi  filosofis, yaitu tauheed  

uluhiyyah, tauheed rububiyyah, khilafah, tazkiyyah an-nas, 

dan al-falah. Kelima pondasi filosofis tersebut merupakan 

prinsip-prinsip  yang  melekat  dalam  islam  berasal  dari  

dua  sumber  utama islam, yakni Al-Quran dan sunnah. 

Menurut paradigma islam, kelima pondasi filosofis ini 

menjadi syarat minimum yang diperlukan dlam 

pembangunan.
14

 

     Pertumbuhan yang merupakan indikator utama 

pembangunan, pembangunan mencakup baik aspek 

kualitatif maupun kuanntitatif. Peran manusia dalam 

pembangunan menjadi perhatian utama dalam islam. Oleh 

karena itu, faktor etika, moral, dan spiritual yang 

merupakan faktor pembentuk aspek kualitatif sangat 

menentukan kualitas pertumbuhan yang akan dicapai. 

Kualitas pertumbuhan yang baik tersebut pada gilirannya 

akan menentukan bentuk perubahan yang terjadi, yang 

akhirnya mempengaruhi kualitas peroses pembangunan 

secara keseluruhan.
15

 

Kota Bandar lampung adalah sebuah kota di Indonesia 

sekaligus ibu kota dan kota terbesar di provinsi lampung . 

Bandar lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat 

ketiga di pulau Sumatra menurut jumlah penduduknya. 

                                                             
 
13

 Kementrian Agama  RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya 

(Bandung: Syamil Al-Qur’an 2016) 
14

 Mudrajad kuncoro,masalah,kebijakan, dan politik ekonomika 

pembangunan, (Jakarta: penerbit erlangga,2010), h.23. 
15

 Ruslan Aldul Ghofur Nor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi 
Islam, Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, Pustaka: 
Pelajar, 2013, h.89. 
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Secara geografis kota ini menjadi pintu gerbang utama 

pulau Sumatra, tepatnya 1651 km sebelah barat laut 

Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transfortasi 

darat dan aktivitas pendistribusian logistic dari jawa 

menuju Sumatra maupun sebaliknya. 

Kota Bandar lampung memiliki luas wilayah secara 

keseluruhan sekitar 197,22 km
2 

yang meliputi daratan 

seluas 169,21 km
2 

 yang terbagi ke dalam 20 kecamatan 

dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.015.910 

jiwa (berdasarkan tahun 2017). Dengan letar wilayah nya 

yang hampir keseluruhan merupakan daratan kota Bandar 

lampung merupakan salah satu kota yang memiliki banyak 

potensi sumber daya alam didalam nya termasuk salah 

satunya sektor pertanian dan pariwisata yang dapat 

dikembangkan dan memunjang pendapatan daerah. 

Perhatikan tabel berikut ini : 
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Tabel 1.1 

Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan 

usaha (persen) pada tahun 2016-2020 
Lapangan usaha 2016 2017 2018 2019 2020 

Pertanian, kehutanan 4,32 2,83 2,18 1,25 1,60 

Pertambangan 3,25 3,38    

Industry 

pengelolaan 

6,46 5,95 5,81 6,27 5,6 

Listrik dan gas 10,9

2 

8,74 6,29 6,47 7,95 

Air, sampah dan 

limbah 

4,13 2,45 4,58 4,26 4,30 

Kontruksi 10,0

5 

9,97 6,27 5,03 1,01 

Perdagangan 3,63 4,66 5,42 6,05 9,43 

Transfortasi 8,11 4,57 7,42 5,52 

 

5,93 

Akomodasi dam 

makan minum 

6,32 7,21 8,02 6,94 4,11 

Infirmasi dan 

komunikasi 

12,4

1 

11,0

4 

7,48 7,22 

 

7,66 

Jasa keungan dan 

asuransi 

3,30 4,48 3,41 3,33 2,29 

Estat 5,45 6,69 5,73 5,60 1,84 

Perusahaan 2,85 2,77 7,94 4,91 1,85 

Pendidikan 4,30 4,12 7,46 7,60 4,07 

Kesehatan 6,19 5,25 5,54 6,62 8,30 

Jasa lainnya 3,28 3,75 4,25 7,75 4,18 

         Sumber: BPS kota Bandar Lampung 

Berdasarkan informasi tentang kontribusi ataupun 

pertumbuhan sektor perekekonomian di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa 

kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami 

penurunan dan relatif lambat. Hal ini menunjukka bahwa 

ada kecenderungan terjadinya proses tranformasi struktural 
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perekonomian dan perubahan/pergeseran peranan sektor 

perekonomian di kota Bandar Lampung. 

Pada tahun 2016 (4,32%), tahun 2017 (2,83%), tahun 

2018 (2,18%),  tahun 2019 (1,25%) dan ditahun 2020 

(1,60%). Meskipun tidak selalu mengalami kenaikan setiap 

tahun nya tetapi sektor pertanian memberikan kontribusi 

yang cukup besar terhadap perekonomian juga sektor 

lainnya, contohnya saja sektor pariwisata. 

Pembangunan pertanian dalam era globalisasi 

dihadapkan pada tuntutan peningkatan produktivitas dan 

efisiensi agar dapat berdaya saing di pasar dan 

internasional. Untuk peningkatan daya saing tersebut 

peningkatan sumber daya lahan perlu diupayakan secara 

optimal sesuai dengan keunggulan komperatifnya sehingga 

mampu menampilkan produktivitas tinggi dalam 

pengembangan suatu komoditi. 

Kegiatan usaha tani yang dijadikan sebagai penopang 

hidup oleh masyarakat petani mengusahakan berbagai 

macam produk pertanian baik pangan maupun sub sektor 

tanaman perkebunan rakyat. Dengan jenis-jenis hasil  

pertanian  di Kota Bandar lampung  yaitu: kacang panjang, 

buncis, kacang tanah, padi sawah, padi lading, ubi kayu, 

kangkung, tomat, cabe, ketimun, sawi, terong, bayam dan  

lain sebagainya. 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis 

dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Sektor 

dengan pertumbuhan cepat ini telah menjadi bagian dari 

perkembangan ekonomi global. Dimana banyak 

masyarakat yang memilih untuk dapat mengunjungi serta 

memanfaatkan potensi alam untuk kegiatan berwisata yang 

dapat menarik minat masyarakat karna keunikan dan 

keunggulan yang di miliki setiap objek wisata yang 



11 
 

 
 

berbeda-beda. Contoh saja di Bandar lampung memiliki 

tempat objek wisata berupa taman hiburan anak, kolam 

renang, wisata alam, zona bermain anak, tempat kumpul 

keluarga, kebun binatang dan taman hiburan lainnya. 

Untuk melihat sejauh mana potensi sektor pertanian 

yang ada pada beberapa kecamatan di kota Bandar 

lampung yang masih memiliki produksi tanaman sayuran 

dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini. 

Tabel 1.2 

Tabel produksi tanaman sayuran menurut 

Kecamatan Kota Bandar Lampung tahun 2016-2020 

Kecama

tan 

Produksi 

Bunci

s 

Kangku

ng 

Baya

m 

Tero

ng 
Sawi 

Ca

be 

To

ma

t 

Teluk 

betung 

barat  

27 - - 52 22 91 40 

Tanjung 

Karang 

Barat 

11 36 36 - - 7 - 

Kemilin

g 
52 86 62 21  75 54 26 

Langkap

ura 
- 81 23 70 52 25 - 

Tanjung 

Senang 
- 73 68 12 66 44 - 

Labuhan 

Ratu 
- - - - - 22 - 

Sukara

me 
- 130 350 8 236 - 25 

Sukabu

mi 
- 201 157 47  295 - 23 

2020 83 104 431 89 67 157 68 

2019 142 90 106,1 32 324 
78,

6 
45 

2018 90 607 696 210 746 243 114 

2017 14 84,3 94,1 42,1 69,2 
22,

2 
18 

2016 238 2475 1767    307 7452 144 145 

      Sumber: BPS Kota Bandar Lampung 
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Dari data produksi tanaman di atas terdapat beberapa 

kecamatan yang memiliki potensi hasil pertanian yang 

memadai, salah satunya adalah di kecamatan kemiling. 

Dimana kecamatan kemiling masih di dominasikan dengan  

lahan pertanian yang luas dan sumber daya alam yang 

subur dapat dilihat dari hasil produksi tanaman sayuran 

diatas bahwa kecamatan kemiling adalah satu-satunya 

kecamatan yang mampu memproduksi semua hasil 

produksi sayuran.  

Kelurahan Sumber Agung  sendiri merupakan salah satu 

kelurahan bagian dari kecamatan kemiling yang mayoritas 

wilayah nya masih di dominasi oleh lahan pertanian dan 

potensi sumber daya alam yang masih memadai. Dengan 

Jenis tanaman pertanian penduduk di Kelurahan Sumber 

Agung  berupa buncis, kacang, cabai, tomat, sawi, bayam, 

terong dan lain sebagainya. Hanya saja saat ini terdapat 

adanya pengalihan lahan pertanian yang ada menjadi lahan 

perumahan masyarakat. Yang dapat mengakibatkan 

kurangnya produktivitas pertanian yang ada  di Kelurahan 

Sumber Agung . 

Dari sektor pariwisata kelurahan sumber agung ini 

memiliki berbagai potensi obyek wisata alam. Sebut saja, 

misalnya taman penangkaran rusa, pintu langit, batu lapis, 

kampoeng Vietnam, villa gatot yang merupakan obyek-

obyek wisata alam yang menarik. Kini tinggal bagaimana 

pengembangan dan pengelolaannya. 

Pengembangan ekowisata yang ramah lingkungan bisa 

menjadi jawaban bagi pembangunan pariwisata di 

kelurahan sumber agung guna peningkatan jumlah 

wisatawan yang berkunjung. Dimana wisata alam saat ini 

menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah juga 

dapat meningkatkan adanya peningkatan pembangunan 
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dalam suatu wilayah. Di Kelurahan Sumber Agung  juga 

memiliki potensi wisata alam yang beragam, yang dapat 

menarik minat masyarakat untuk berkunjung.  

Salah satu permasalahan yang dihadapi untuk 

peningkatan pembangunan wilayah antara lain adalah 

masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dari 

pemerintah untuk memperioritaskan bahwa sektor ini bisa 

dijadikan sektor basis ekonomi. Peran serta dari masyarakat 

untuk selalu menjaga kelestarian sumberdaya hayati alam 

yang ada juga merupakan faktor yang sangat penting untuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pertanian dan 

wisata alam agar hasil produksi meningkat lebih banyak 

dari tahun ke tahun untuk pembangunan wilayah tersebut. 

Oleh karena itu perlu dianalisis tentang peranan, 

perubahan serta faktor yang menyebabkan perubahan 

peranan suatu sektor dalam pembangunan wilayah di 

Kelurahan Sumber Agung  yang menggunakan pendekatan 

teori ekonomi dan teori pembangunan wilayah agar dapat 

digunakan sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi 

pembangunan yang memudahkan pemerintah dalam 

menetapkan kebijakan pembangunan di Kelurahan Sumber 

Agung  tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan 

pokok yang akan dikembangkan adalah bagaimana peranan 

sektor pertanian dan wisata alam terhadap pembangunan 

wilayah di Kelurahan Sumber Agung. Secara umum 

penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknik 

perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan Sumber 

Agung  kecamatan kemiling kota Bandar lampung. 

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk  

mengetahui Peranan sektor manakah yang lebih 

berpengaruh terhadap terciptakan pembangunan wilayah 
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apakah Sektor Pertanian atau wisata alam yang dapat 

berpengaruh terhadap pembangunan wilayah di Kelurahan 

Sumber Agung  kecamatan kemiling Kota Bandar 

lampung. 

 

C. Identifikasi dan batasan masalah  

Berdasarkan dengan latar belakng diatas, agar peneliti 

dapat melaksanakan dengan baik, maka terdapat batasan 

masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan 

untuk melihat sejauh mana sektor pertanian khususnya 

tanaman pangan dan wisata alam berpengaruh terhadap 

pembangunan wilayah. Dimana sektor pertanian dan wisata 

alam sebagai variabel independent (X) dan pembangunan 

wilayah sebagai variabel dependen (Y). sektor pertanian 

adalah suatu sektor yang memiliki peranan strategis dalam 

struktur pembangunan perekonomian dengan. Sektor 

wisata alam adalah bentuk kegiatan wisata yang 

memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata ruang 

lingkungan. Pembangunan wilayah adalah merupakan 

pelaksanaan pembagunan nasional di suatu wilayah di 

dasarkan pada kemampuan fisik dan sosial region serta 

peraturan perundang-udangan yang berlaku. fokus 

penelitian ini adalah dengan melihat apakah sektor 

pertanian dan wisata alam berpengaruh terhadap 

pembangunan wilayah yang melibatkan variabel sektor 

petanian, wisata alam dan pembangunan wilayah.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara khusus 

pembahasan peneliti yang menjadi pokok permasalahan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah sektor petanian berpengaruh terhadap 

pembangunan wilayah di Kelurahan Sumber Agung ? 

2. Apakah sektor wisata alam berpengaruh terhadap 

pembangunan wilayah di Kelurahan Sumber Agung ? 

3. Bagaimanakah sektor pertanian dan wisata alam 

terhadap pembangunan wilayah di Kelurahan Sumber 

Agung menurut perspektif ekonomi islam  

 

E.  Tujuan  Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peran sektor pertanian terhadap 

pembangunan wilayah di Kelurahan Sumber 

Agung  kecamatan Kemiling Kota Bandar 

Lampung.  

b. Untuk mengetahui peran sektor wisata alam 

terhadap pembangunan wilayah di Kelurahan 

Sumber Agung  kecamatan Kemiling Kota Bandar 

Lampung.  

c. Untuk mengetahui bagaimana peran sektor 

pertanian dan wisata alam dalam perspektif 

ekonomi islam di di Kelurahan Sumber Agung  

kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.  

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat 

menambah dan memperluas ilmu pengetahuan, 

sebagai bahan acuan untuk pembagunan bagi 

pemerintah dan dapat memberikan pengetahuan 

secara teoritis dan pengetahuan praktis dengan terjun 

langsung mempraktekkan teoritis yang telah 

diperoleh selama perkuliahan. 
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b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung. 

 

F. Kajian penelitian terdahulu  

Dalam penelitian ini sebelumnya dijelaskan ada 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Hakim Miftakhul Huda, Yeti lis Purnamadewi dan 

Muhammad Firdaus Dengan Judul “ Strategi 

Pengembangan Perikanan Dalam Pembangunan 

Ekonomi Wilayah Di Jawa Timur “  

Kajian penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

strategi pengembangan perikanan di jawa timur 

berdasarkan pendekatan sektoral dan spasial. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengelohan ikan 

mempunyai indeks daya penyebaran yang tinggi, 

keunggulan dalam pembentukan output,  

peningkatan pendapatan dan menciptakan lapangan 

kerja serta termasuk sub sektor yang berpotensi besar 

untuk dikembangkan di jawa timur.Prioritas 

pengembangan perikanan secara sparsial sebaiknya 

difokuskan pada daerah yang mempunyai 

keunggulan kompetitif dan spesialisasi subsektor 

perikanan yaitu kabupaten lamongan, banyuwangi, 

pemekasan, trenggalek, dan pacitan sert didukung 

oleh daerah yang hanya unggul secara kompetitip 

atau spesialisasi.
16

 Penelitian yang dilakukan 

                                                             
16

 Hakim Miftakhul Huda, Yeti lis Purnamadewi dan Muhammad 

Firdaus “ Strategi Pengembangan Perikanan Dalam Pembangunan 

Ekonomi Wilayah Di Jawa Timur “ jurnal 
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memiliki persamaan teknik analisis data yaitu 

menggunakan metode kuantitatif.  

 

2. Syahrida Ariani, Idiannor Mahyudin Dan Emmy 

Srimahreda Dengan Judul “Peranan Sektor 

Perikanan Dalam Pembangunan Wilayah Dan 

Strategi Pengembangannya Dalam Rangka Otonomi 

Daerah Kabupaten Balangan” 

Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peranan sektor perikanan terhadap perekonomian 

kabupaten balangan dan menetapkan alternatif 

strategi pengembangan sektor perikanan dalam 

rangka otonomi daerah di Kabupaten Balangan. 

Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, 

sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi 

kasus dan analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif, analisis keuntungan dan analisis 

SWOT.
17

 Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

adalah peneliti menggunakan metode analisis data 

dengan metode kuantitatif sedangkan peneliti 

sebelumnya menggunkan metose analisis data 

dengan metode kualitatif.   

 

3. Rini Haryanti Dengan Judul ”Analisis Sektor 

Pertanian Dan Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif 

Ekonomi” 

                                                             
17

 Syahrida Ariani, Idiannor Mahyudin Dan Emmy Srimahreda 

“Peranan Sektor Perikanan Dalam Pembangunan Wilayah Dan 

Strategi Pengembangannya Dalam Rangka Otonomi Daerah 

Kabupaten Balangan” jurnal  
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Kajian penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh sektor pertanian dan sektor 

pariwisata terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Lampung Barat menurut perspektif 

ekonomi Islam. Dengan hasil penelitian terdapat 

pengaruh Sektor pertanian dan Pariwisata terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung 

Barat. Hal tersebut dikarenakan lampung barat 

memiliki potensi wisata Pantai dan wisata alam yang 

dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lampung 

Barat dan Perspektif Ekonomi Islam mengenai sektor 

pertanian dan pariwisata terhadap PAD Kabupaten 

Lampung Barat sudah sesuai dengan perspektif islam 

karena didasarkan untuk maslahah.
18

 Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti hanya 

menggunakan metode kuesiner sedangkan pada 

penelitian rini haryanti menggunakan data lapangan 

dan wawancara.   

 

4. Anita  Trisnawati  Dengan Judul “Peranan Sub 

Sektor Perikanan dalam pembangunan wilayah 

Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kontribusi sub sektor perikanan terhadap Produk 

Domestic Regional Bruto, peranan sub sektor  

perikanan terhadap pentyerapan tenaga kerja ; 

pendapatan daerah dan pendapatan nelayan 

perkembangab ekspor dan peluang investasi 

kedudukan sub sektor perikanan dalam 

                                                             
18

 Rini Haryanti ”Analisis Sektor Pertanian Dan Pariwisata 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam 

Perspektif Ekonomi” skripsi. 
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pembangunan dan merumuskan suatu altenatif 

strategi pembangunan perikanan. data yang 

dikumpulkan adalah data sekunder tahun 1993-1997. 

Data diperoleh dari BPS, badan perencanaan 

pembangunan dan dinas perikanan. data diolah 

dengan kalkulator dan dianalisis secara kuantitatif 

dan deskriftip. Analisis data yang digunanakan 

adalah analisis LQ, spesialisasi, aglomerasi, efek 

pengganda, dan analisis shift share. Hasil dari 

penelitian adalah analisis LQ bahwasannya sub 

sektor perikanan merupakan sektor basis. Analisis 

pengganda bahwasannya subsektor perikanan selalu 

mengalami peningkatan, selanjutnya analisis 

spesialisasi dan aglomerasi bahwasannya sektor 

perikanan merupakan sektor unggulan yang ada di 

kabupaten tanjung jabung provinsi jambi.
19

 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada metode analisis datanya dimana peneliti 

menggunakan metode kuesioner sedangkan anita 

trisnawati menggunakan metode LQ.  

 

 

 

 

                                                             
19

Anita  Trisnawati  Dengan Judul “Peranan Sub Sektor Perikanan 

dalam pembangunan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi 

Jambi”jurnal  
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

A.  Pembangunan Wilayah  

1. Teori Tentang Pembangunan Wilayah  

Salah satu teori pembangunan wilayah adalah 

pertumbuhan tak berimbang (unbalanced growth) yang 

dikembangkan oleh Hirscham dan Myrdal. 

Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan 

dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan 

dalam skala supra urban. Pembangunan wilayah pada 

dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya 

alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi 

lokal, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar 

yang terjadi pada suatu wilayah. 

Teori pertumbuhan tak berimbang memandang 

bahwa suatu wilayah tidak dapat berkembang bila ada 

keseimbangan. Sehingga harus terjadi adanya suatu 

ketidakseimbangan. Penanaman investasi tidak mungkin 

dilakukan pada setiap sektor di suatu wilayah secara 

merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor 

unggulan yang diharapkan dapat menarik kemajuan 

sektor lainnya. Sektor yang diunggulkan tersebut 

dinamakan sebagai leading sektor. 

Pembagunan wilayah adalah pada hakekatnya 

merupakan pelaksanaan pembagunan nasional di suatu 

wilayah di dasarkan pada kemampuan fisik dan sosial 

region serta peraturan perundang-udangan yang berlaku. 

Kegiatan dalam pembagunan wilayah diharapkan dapat 

mencerminkan  peningkatan pendapatan daerah dan 
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tingkat kesejahteraan penduduknya.
20

 Pembangunan 

harus menempatkan aspek-aspek sosial dan lingkungan 

bukan saja sebagai kerangka dan wadah dasar tetapi 

juga memprioritaskan sebagai tujuan secara umum. 

Disinilah letak relevansi pembagunan wilayah yang 

didalamnya tersimpan maksud-maksud berikut : 

a. pertama, pembagunan wilayah berkeinginan 

memberi perlindungan sosial dan ekonomi bagi 

keadaan - keadaan sebagai akibat dari ketimpangan 

dan sumber daya alam yang mengalami 

tekanan.Perlindungan harus dikenakan pada pihak-

pihak yang lemah agar kedudukan dan peranannya 

dapat meningkat untuk diperlakukan secara adil 

dalam aspek sosial, ekonomi dan politik dan 

menghargai lingkungannya. 

b. pembagunan wilayah menyediakan media bagi 

beroperasinya mekanisme pasar secara efisien dan 

memperbaiki kualitas wilayah tidak dalam posisi 

bertentangan dengan mekanisme pasar, hanya saja 

ia mengingi nkan perlunya seluruh pelaku 

pembagunan berposisi adil (in the same playing 

field )dalam seluruh aktivitas ekonomi. 

c. Pembagunan Wilayah dalam konteknya sebagai 

suatu konsep maupun metodologi menyediakan 

perangkat-perangkat bagi aspek perencanaan 

pembagunan. 

Pembagunan Wilayah merupakan upaya-upaya 

pembagunan sistem kelembagaan sebagai kerangka 

                                                             
20

Siregar RN. 2001. Dampak Ekonomi Sub Sektor Tanaman 
Pangan Dalam Mempersiapkan Otonomi daerah (skripsi). Bogor: 
Institutenpertanian bogor. Fakultas Pasca sarjana. 
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menyeluruh bagi perbaikan dan penyempurnaan 

pembagunan.Sistem kelembagaan ini pada dasarnya 

juga merupakan pedoman dalam rangka upaya 

mendisiplinkan diri bagi seluruh pelaku ekonomi, 

masyarakat dan pemerintah untuk taat,dan mengerti 

tentang kesepakatan yang dibuat. 

Perencanaan pembangunan wilayah semakin 

relevan dalam mengimplementasikan kebijakan 

ekonomi dalam aspek kewilayahan. Hoover dan 

Giarratani (dalam Nugroho dan Dahuri, 2004), 

menyimpulkan tiga pilar penting dalam proses 

pembangunan wilayah, yaitu:
21

 

a. Keunggulan komparatif (imperfect mobility of 

factor). Pilar ini berhubungan dengan keadaan 

dtemukannya sumber-sumber daya tertentu yang 

secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan 

untuk digerakkan antar wilayah. Hal ini 

disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat 

khas atau endemik, misalnya iklim dan budaya) 

yang mengikat mekanisme produksi sumber daya 

tersebut sehingga wilayah memiliki komparatif. 

Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa 

berhubungan dengan produksi komoditas dari 

sumber daya alam, antara lain pertanian, 

perikanan, pertambangan, kehutanan, dan 

kelompok usaha sektor primer lainnya. 

b. Aglomerasi (imperfect divisibility). Pilar 

aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang 

berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa 

                                                             
21  Iwan nugroho, rokhmin dahuri, pembangunan wilayah: 

persperktif ekonomi, sosial dan lingkungan, (Jakarta: pustaka 

LP3ES, 2012), h.12. 



24 
 

 
 

meningkatnya keuntungan ekonomi secara 

spasial. Hal ini terjadi karena berkurangnya 

biayabiaya produksi akibat penurunan jarak 

dalam pengangkutan bahan baku dan distribusi 

produk. 

c. Biaya transpor (imperfect mobility of good and 

service). Pilar ini adalah yang paling kasat mata 

mempengaruhi aktivitas perekonomian. 

Implikasinya adalah biaya yang terkait dengan 

jarak dan lokasi tidak dapat lagi diabaikan dalam 

proses produksi dan pembangunan wilayah.  

 

3. Pembangunan dalam pandangan islam  

Dalam pandangan islam, pembangunan ekonomi 

bersifat material dam spiritual yang mencangkup pula 

pembangunan sumber daya manusia (SDM), sosial, 

kebudayaan dan lainnya. Dalam kata lain dampak 

pembangunan dalam islam adalah menyeluruh 

sebagaimana konsepsi islam sebagai agama yang 

menyeluruh. 

Pembangunan wilayah dalam islam memiliki lima 

kebijakan utama, yaitu: 

a. Konsep pembangunan berlandaskan tauhid 

b. Aspek pembangunan meliputi fisik dan moral 

spiritual 

c. Fokus utama pembangunan adalah manusia 

sebagai subjek dan objek pembangunan guna 

mencapai kesejahteraan. 

d. Fungsi dan peranan negara 

e. Skala waktu pembangunan meliputi dunia dan 

akhirat.  

 



25 
 

 
 

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah 

Ibrahim ayat 24-25:    

                     

                   

                     

        
Artinya: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah 

telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti 

pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) 

ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim 

dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-

perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. 

 

Dalam surah diatas manusia diumpamakan sebagai 

sebuah pohon. Akar, batang dan buah merupakan 

perumpamaan untuk akidah, syariat dan muamalat. 

Dengan akidah yang baik, maka manusia akan mampu 

melaksanakan syariat yang baik, yang dapat 

mencerminkan muamalat yang baik pula. Sebaliknya, 

manusia dengan akidah yang buruh akan berdampak 

pada mualamalat yang buruk. 

Dalam sebuah sistem, muamalat yang buruk akan 

tercermin pda hasil pembangunan yang buruk, seperti 

kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi 

pendapatan serta kerusakan lingkungan yang sangat 

berbahaya bagi keberlangsungan proses pembangunan.  
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B. Sektor  Pertanian  

1. Teori Sektor Pertanian 

Menurut van aarsten (1953) pertanian adalah suatu 

kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang 

berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang 

pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja 

menyempurnakan segala kemungkinan yang telah 

diberikan oleh alam untuk dikembangbiakkan 

tumbuhan atau hewan tersebut.  

Menurut mosther pertanian adalah suatu bentuk 

produksi yang khas yang didasarkan pada proses 

pertumbuhan tanaman dan hewan. Sedangkan secara 

umum pengertian pertanian adalah suatu kegiatan 

manusia yang termasuk didalamnya yaitu bercocok 

tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. 

Sebagian besar kurang lebih dari 50 persenmata 

pencaharian masyarakat diindonesia adalah sebagai 

petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk 

dikembangkan di negara kita. 

Kegiatan pertanian yang meliputi budaya bercocok 

tanam dan memelihara ternak merupakan kebudayaan 

manusia paling tua. Tetapi dibandingkan dengan 

sejarah keberadaan manusia, kegiatan bertani ini 

termasuk masih baru. Sebelumnya, manusia hanya 

berburu hewan dan mengumpulkan bahan pangan 

untuk dikonsumsi.  

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama 

di Negara-Negara berkembang. Peran atau kontribusi 

sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu 

negara menduduki posisi yang penting sekali. Hal ini 

antara lain disebabkan beberapa faktor. 

Pertama sektor pertanian merupakan sumber 

http://www.lablink.or.id/Agro/agr-sejarah.htm
http://www.lablink.or.id/Agro/agr-sejarah.htm
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persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang 

dibutuhkan oleh suatu Negara.Kedua tekanan-tekanan 

demografis yang besar dinegara- negara berkembang 

yang disertai dengan meningkatnya pendapatan dari 

sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut 

terus meningkat. Ketiga, sektor pertanian harus dapat 

menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk 

ekspansi sektor-sektor lain terutama sektor industri. 

Faktor-faktor ini biasanya berwujud modal, tenaga 

kerja, dan bahan mentah. Keempat, sektor pertanian 

merupakan sektor basis dari hubungan-hubungan pasar 

yang pentring berdampak pada proses pembangunan. 

Sektor ini dapat pula menciptakan keterkaitan 

kedepan dan keterkaitan kebelakang yang bila disertai 

dengan kondisi-kondisi yang tepat dapat memberi 

sumbangan yang besar untuk pembangunan. Kelima 

sektor ini merupakan sumber pemasukan yang 

diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan 

dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-

negara berkembang yang dihiup dipedesaan. 

Berbagai teknologi pertanian dikembangkan guna 

mencapai produktivitas yang diinginkan. Di lain 

pihak, ilmu pertanianpun berkembang. Ilmu pertanian 

kemudian tumbuh bercabang-cabang, terspesialisasi, 

seperti misalnya agronomi, ilmu tanah, sosial 

ekonomi, proteksi tanaman, dan  sebagainya. 

Pertanian atau bercocok tanam mendapat perhatian 

khusus dalam ajaran islam, sejak 14 abad silam islam 

telah menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam 

serta memanfaatkan lahan secara produktif. Seperti 

yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 10:  

http://www.lablink.or.id/Agro/agr-agronomi.htm
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Artinya: Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari 

langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan 

sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang 

pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan 

ternakmu. 

 

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa Allah Swt telah 

mengkaruniai umat manusia dengan karunia yang 

berlimpah. Sehingga manusia dituntut agar dapat 

memanfaatkan pemberian tersebut dengan baik untuk 

dapat memenuhi kebutuhan pangannya salah satunya 

dengan melalakukan cocok tanam.  

Pada asalnya hanya ada tiga profesi sebagaimana 

disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Dia berkata: 

“Pokok mata pencaharian tersebut adalah bercocok 

tanam (pertanian), perdagangan dan pembuatan suatu 

barang (industri)”. Pertanian (bercocok tanam) 

merupakan mata pencaharian yang paling baik 

menurut para ulama dengan beberapa alasan:
22

 

a. Bercocok tanam adalah merupakan hasil usaha 

tangan sendiri. 

b. Bercocok tanam memberikan manfaat yang 

umum bagi kaum muslimin bahkan binatang. 

Karena secara adat manusia dan binatang 

haruslah makan, dan makanan tersebut tidaklah 

                                                             
22 Huda. Nurul, Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015) h. 25. 
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diperoleh melainkan dari hasil tanaman dan 

tumbuhan. 

c. Bercocok tanam lebih dekat dengan tawakkal. 

Ketika seseorang menanam tanaman maka 

sesungguhnya dia tidaklah berkuasa atas sebiji 

benih yang dia semaikan untuk tumbuh, dia juga 

tidak berkuasa untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan menjadi tanaman yang 

berbunga kemudian berbuah kecuali atas 

kekuasaan Alloh. Setiap perbuatan/ kegiatan pasti 

ada aturannya, begitu pula dengan pertanian. 

Akan tetapi, masih banyak orang yang belum 

mengetahui dan belum bisa menjalankan 

kegiatannya sesuai aturan terutama aturan Islam. 

 

2. Macam-Macam Pertanian  

Soekartawi dalam jurnal pendidikan geografis, 

menyebutkan macam-macam pertanian:
23

 

a. Pertanian Tradisional (Subsistem) 

        Produksi pertanian tradisional, apabila produksi 

pertanian dan konsumsi sama banyaknya dan hanya 

satu atau dua macam tanaman saja (padi atau jagung) 

yang merupakan sumber pokok bahan makanan. 

Produksi dan produktivitas rendah karena hanya 

menggunakan peralatan yang sangat sederhana. 

Penggunaan modal sedikit, sedang tanah dan tenaga 

kerja manusia merupakan factor produksi yang 

dominan. Sektor pertanian terdiri dari lima sub sektor 

yaitu sub sektor tanaman pangan, sub sektor 

perkebunan, sub sektor kehutanan, sub sektor 

                                                             
23 Ibid, h.29  
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peternakan, sub sektor perikanan.
24

Tanaman pangan 

merupakan sub sektor yang paling penting diantara 

sub sektor lainnya, karena mampu menghasilkan 

bahan pangan untuk kelangsungan hidup. 

b. Pertanian tradisional menuju modern 

      Penganekaragaman pertanian merupakan suatu 

langkah utama yang cukup logis dalam masa 

transisi pertama tradisional ke pertanian modern. 

Tanaman-tanaman pokok tidak lagi mendominasi 

produksi pertanian, karena tanaman-tanaman 

perdagangan yang baru seperti ; buah-buahan, kopi, 

teh dan lain-lain sudah mulai dijalankan bersama 

dengan usaha peternakan yang sederhana. 

       Pemakaian alat-alat sederhana seperti traktor 

kecil, hewan penarik bajak, bisa digunakan untuk 

meningkatkan produktivitas pertanian. Penggunaan 

bibit-bibit unggulan, pupuk dan irigasi yang baik 

juga meningkatkan produksi pertanian, dengan 

demikian para petani bisa memperoleh surplus 

produksi yang lebih baik agar bisa dijual kepasar. 

Penganekaragaman pertanian akan memperkecil 

dampak kegagalan panen tanaman pokok dan 

memberi 6 jaminan kepastian pendapatan yang 

sebelumnya tidak pernah ada. 

c. Pertanian Modern 

Pertanian modern atau dikenal dengan istilah 

pertanian spesialisasi menggambarkan tingkat 

pertanian yang paling  maju. Keadaan demikian 

bisa di lihat dinegara-negara yang lebih maju. 

Pertanian moderen bisa berbeda-beda dalam 

ukuran dan fungsinya. Jenis pertanian gadung, dan 

jagung di Amerika utama hampir semua 
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menggunakan peralatan mekanis yang sangat hema 

tenaga kerja , mulai dari jenis traktor yang paling 

besar dan jenis-jenis mesin panen modern sampai 

pada tekhnik penyemprotan udara yang 

memungkinkan suatu keluarga bisa mengolah dan 

menanami beribu-ribu hektar tanah pertanian. 

d. Pertanian Masa Depan yang Modern atau yang 

disebut dengan Indoor Farming 

     Indor Farming ini merupakan cara bertani yang 

bisa dilakukan di ruangan tertutup sehingga tidak 

mengharuskan parapetani untuk turun dan panas-

panasan di sawah yang berlumpur. Pertanian 

dengan cara ini sangat modern dengan didukung 

oleh berbagai macam tekhnologi, dengan adanya 

indoor farming ini kini pertanianpun dapat 

dilakukan di tengah kota.  

Perlu diketahui indoor farming merupakan jenis 

pertanian vertikal yang dilakukan di dalamruangan. 

Strategi indoor farming ini bertujuan untuk 

meningkatkan produktifitas secara signifikan. 

Banyak yang sudah membuktikan bahwa sistem ini 

banyak memberi keuntungan. sampai saat ini 

mayoritas indoor farming memakai kombinasi 

antara hidroponik dan cahaya buatan. Ada juga 

yang menggunakan kombinasi antar sumber daya 

alam dan buatan di rumah kaca. Dalam hal model 

pertanain indoor farming tersedia dalam beberapa 

pilihan,misalnya hidroponik, aquaponic, dan 

aeroponic. 

Sistem indoor farming memiliki banyak 

sekali keuggulan selain bisa meningkatkan 

produktifitas, sistem ini juga menghasilkan sumber 
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makanan yang hijau dan bebas dari hama. Bahkan 

para petani tidak bisa mengarungi biaya dalam hal 

pemakaian transportasi dan bahan bakar fosil. 

Keunggulan lainya adalah kegiatan pertanianya 

bisa di lakukan di gedung yang tinggi. Petanipun 

tidak perlu takut gagal panen karena faktor cuaca, 

mengingat indoor farming di lakukan denga sistem 

yang modern. Meski memiliki keunggulan teknik 

indoor farming juga tetap memiliki kelemahan, 

untuk bisa menjalankan sistem indoor farming ini 

biaya yang harus dikeluarkan sangat tinggi.  

 

3. Peranan Sektor Pertanian 

Peranan sektor pertanian dirasa masih penting 

walaupun kemajuan sektor industri berkembang begitu 

cepat dalam perekonomian suatu daerah. Pentingnya 

sektor pertanian dalam perekonomian dapat dilihat dari 

berbagai hal, antara lain dilihat dari masih relatif 

besarnya pangsa sektor pertanian terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB), sektor pertanian juga 

merupakan pemasok bahan baku bagi industri, 

mampunya sektor ini menyediakan pangan dan gizi, 

dapat menyerap banyak tenaga kerja dan semakin 

signifikannya kontribusi sektor pertanian dalam 

meningkatkan ekspor nonmigas.
24

 

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan yang 

utama diantaranya adalah sehubungan dengan 

pertimbangan-pertimbangan berikut: 

a. Sebagian besar penduduk di negara-negara 

                                                             
24

Soekarwati,Pembangunan pertanian untuk pengentasan 

kemiskinan, (UI p res:jakarta).h.55 
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berkembang memiliki usaha yang 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. 

b. Sektor pertanian di negara berkembang merupakan 

sumber utama untuk pemenuhan kebutuhan pokok 

terutama pangan. 

c. Sektor pertanian merupakan sumber atau penyedia 

input tenaga kerja yang sangat besar untuk 

menunjang pembangunan sektor- sektor lainnya, 

terutama industri. 

d. Sektor pertanian dapat juga berperan sebagai 

sumber dana dan daya yang utama dalam 

menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonomi 

di sebagian besar negara berkembang. 

e. Sektor pertanian merupakan pasar yang potensial 

bagi hasil output sektor modern di perkotaan yang 

ditumbuhkembangkan.  

 

C. Wisata Alam  

1. Pengertian wisata alam  

Berpedoman pada Bab 1 pasal 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan yang menjelaskan bahwa: ” 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.” 

Pengertian tentang pariwisata menurut Spillane 

mendefinisikan pariwisata sebagai “Perjalanan dari satu 

tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, 

dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha 
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mencari keseimbangan hidup dalam dimensi sosial, 

budaya, alam dan seni” 

Pengertian lain yang sejalan tentang industri 

pariwisata dikemukakan oleh R.S Darmajadi, yaitu 

industri pariwisata merupakan rangkuman dari berbagai 

macam bidang usaha yang secara bersama-sama 

menghasilkan produk – produk maupun jasa / pelayanan 

atau service yang nantinya baik langsung maupun tidak 

langsung akan dibutuhkan wisatawan nantinya. 

Adapun yang termasuk dalam industri pariwisata 

adalah industri yang terkait dengan penyelenggaraan 

kegiatan wisata untuk melayani wisatawan sejak 

keberangkatan dari tempat asal hingga tiba ditempat 

tujuan, seperti: biro perjalanan wisata,  transportasi, 

hotel, toko, cinderamata, dan lain-lain . Sebagai suatu 

industri, pariwisata memiliki karakteristik yang sangat 

khas, antara lain: 

a. Produk yang dihasilkan tidak dapat dibawa ke 

tempat kediaman wisatawan, akan tetapi harus 

dinikmati di tempat dimana produk itu tersedia. 

b. Wujud dari produk wisata pada akhirnya 

ditentukan oleh konsumennya sendiri, yaitu : 

wisatawan. Bagaimana bent komponen dari produk 

wisata itu tersusun menjadi produk wisata yang 

utuh, pada dasarnya wisatawanlah yang   

menyusunnya. Atraksi wisata yang dipilih, 

angkutan yang digunakan, lama tinggal dan jenis 

akomodasi yang digunakan semuanya wisatawan 

sendiri yang menentukan. 

c. Produk yang dibeli oleh wisatawan tidak lain 

adalah pengalaman yang diperoleh dari perjalanan 

wisata. 
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Berdasarkan beberapa uraian definisi di atas, 

dapatlah dikatakan bahwa industri pariwisata adalah 

kumpulan dari berbagai bidang usaha yang secara 

bersama-sama menghasilkan barang-barang atau jasa-

jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan maupun traveller 

sejak keberangkatan dari tempat asal hingga tiba 

ditempat tujuan. 

Komponen produk wisata yang dengan sendirinya 

ditentukan oleh wisatawan. Dengan adanya karakteristik 

yang khas dari produk wisata tersebut maka dalam 

mengembangkannya perlu mempertimbangkan 

karaktersitik dari calon konsumennya yaitu wisatawan. 

 

2. Jenis-Jenis wisata 

Banyak jenis wisata yang ditentukan menurut motif 

tujuan perjalanan, pariwisata dapat juga dibedakan 

dengan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagai 

berikut
25

: 

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 mereka, budaya 

dan seni mereka. seiring perjalanan serupa ini 

disatukan dengan kesempatan-kesempatan 

mengambil bagian dalam kegiatan- kegiatan 

                                                             
25

Aisyah Oktarini, Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan 
Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Lampung, 2012, 
h.36 
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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 pegunung 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. 

  Jenis 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 
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Kelurahan Sumber Agung  sendiri salah satu wisata 

cagar alam yang sedang berkembang adalah cagar 

alam gunung betung. 

d. Wisata Pertanian (Agrowisata) 

 Wisata pertanian atau agrowisata ini adalah 

suatu wisata yang melibatkan penggunaan lahan 

pertanian dan fasilitas terkait pertanian yang 

menjadi daya tarik bagi wisatawan. 

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 kesegarannya tanaman 

beraneka warna dan suburnya pembibitan. 

Berbagai jenis sayur-sayuran dan palawija disekitar 

perkebunan yang dikunjungi.  

e. 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. 

 

3. Wisata alam Menurut Islam  
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     Kata wisata berasal dari al-saihun terambil dari kata 

siyahah yang mengandung arti penyebaran. Dari kata al-

saihun terbentuk kata sahat yang berarti lapangan yang 

luas. Menurut seorang pakar Al-Quran yang bernama 

Muhammad Jamaluddin Al-Qasimiy (1866-1914) arti 

siyahah dalam tafsirnya adalah perjalanan wisata. 

Beliau menjelaskan sebagai berikut: 

"Saya telah menemukan sekian banyak pakar yang 

berpendapat bahwa Kitab Suci memerintahkan manusia 

agar mengorbankan sebagian dari masa hidupnya untuk 

melakukan perjalanan wisata agar ia dapat menemukan 

peninggalan-peninggalan lama, mengetahui kabar berita 

umat-umat terdahulu, agar kesemua itu dapat menjadi 

pelajaran yang dapat mengetuk otak-otak yang beku." 

     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.
26

 

     Kegiatan pariwisata timbul sejak adanya perjalanan 

dari suatu tempat ke tempat lain, untuk memenuhi 

segala kebutuhan kehidupan dunia dan akhirat. Motivasi 

dan motif dalam melakukan perjalanan wisata berbeda-

                                                             
26

 Aisyah Oktarini, Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah 
Obyek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Lampung Dalam 
Perspektif Ekonomi Islam, Lampung, 2012, hlm.38 



39 
 

 
 

beda sesuai dengan tingkatan ekonomi, tingkat sosial 

budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri. 

     Menurut beberapa para ahli, pariwisata dimulai sejak 

dimulainya peradaban manusia itu sendiri dengan 

ditandai adanya pergerakan penduduk yang melakukan 

ziarah dan perjalanan agama lainnya, serta perjalanan 

keingin tahuaan, perasaan takut, gila kehormatan dan 

kekuasaan sehingga membuat mereka melakukan suatu 

perjalanan. 

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 yang seakar dengannya. istilah 

safar dijumpai antara lain dalam Q.S.Al- Baqarah ayat 

184 : 
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Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. 

Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit 

atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka 

(wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang 

ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib 

bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika 

mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): 

memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang 

dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka 

Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih 

baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. .Al- 

Baqarah :184).
27

 

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.
28

 

                                                             
27

 Kementrian Agama  RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya 

(Bandung: Syamil Al-Qur’an 2013) 
28

M.Hanbali, Tujuan Ekonomi islam. Dialetika, 2013. 
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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. 

 

4. Pemahaman wisata halal berdasarkan tujuan Al-Quran 

Pemahaman wisata halal berdasarkan Al-Quran 

memiliki tujuan yang sanagt mulia, yaitu: 

a. Wisata halal mengandung nilai ibadah, contoh 

ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam. 

Melaksanakan umrah ke Baitullah Taala dalam satu 

tahun. Rasulullah SAW melarang melakukan wisata 

atau safar dengan makna kerahiban atau sekedar 

menyiksa diri, Nabi sallallahu alaihi wa sallam 

memberi petunjuk kepada maksud yang lebih mulia 

dan tinggi dari sekedar berwisata, sebagaimana 

dalam hadist Rasusullah Saw. Nabi Muhammad 

SAW. Menganjurkan agar niatan wisata bertujuan 

yang agung dan mulia 

b. Wisata halalh harus berkaitan dengan ilmu dan 

pengetahuan. Perjalanan wisata halal selalun 

dikaitkan dengan tujuan mencari ilmu dan 

menyebarkannya. Al-Khatib Al-Bagdady menulis 

sebuah kitab Ar-Rihlah Fi Tolabil Hadst berisikan 

kumpulan kisah orang yang melakukan perjalanan 

hanya untuk mendapatkan dan mencari satu hadits 

saja.  
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c. Wisata halal bertujuan untuk mengambil pelajaran 

dan peringatan dari setiap tempat yang kita kunjungi. 

Dalam Al-Quranulkarim terdapat perintah untuk 

berjalan di muka bumi di beberapa tempat. Allah 

berfirman:"Katakanlah: Berjalanlah kamu (di muka) 

bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-

orang yang berdosa." An-Naml ayat 69. Ayat 

tersebut memerintahkan kepada kita untuk 

mengambil pelajaran dan peringatan dalam 

melakukan perjalanan wisata. Al-Qasimi 

rahimahullah berkata; "Mereka berjalan dan pergi ke 

beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan 

sebagai nasehat, pelajaran dan manfaat lainnya.  

d. Wisata halal bertujuan untuk menikmati, mengagumi 

dan merenungi keindahan ciptaan Allah Taala, guna 

meningkatkan keimanan kepada sang Maha pencipta.  

e. Mungkin di antara maksud yang paling mulia dari 

wisata dalam Islam adalah berdakwah kepada Allah 

Taala, dan menyampaikan kepada manusia cahaya 

yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi 

wa sallam. Itulah tugas para Rasul dan para Nabi dan 

orang-orang setelah mereka dari kalangan para 

shahabat semoga, Allah meridhai mereka. Para 

sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah 

menyebar ke ujung dunia untuk mengajarkan 

kebaikan kepada manusia, mengajak mereka kepada 

kalimat yang benar. Kami berharap wisata yang ada 

sekarang mengikuti wisata yang memiliki tujuan 

mulia dan agung.  

f. Yang terakhir dari pemahaman wisata dalam Islam 

adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan 

Allah Taala, menikmati indahnya alam nan agung 
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sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan 

keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi 

menunaikan kewajiabn hidup. Karena refresing jiwa 

perlu untuk memulai semangat kerja baru. 

 

5. Fungsi wisata halal  

  Kegiatan wisata halal berdasarkan menurut kitab suci 

al-qur’an dan hadist nabi Muhammad SAW, berfungsi 

untuk:  

a. Memperkuat iman seorang muslim  

Melalui kegiatan wisata alam dengan 

memperhatikan keindahan penciptaan alam semesta 

dam pergantian siang dan malam diharapkan 

semakin sadar bahwa dirinya diciptakan Allah yang 

maha karya, pencipta dan pemberi rizki. Allah SWT 

telah mewajibkan pada diri-Nya untuk mencurahkan 

kasih sayang, serta mengumpulkan manusia di hari 

kiamat. Melalui kegiatan wisata ala mini bertujuan 

untuk usaha mempertebal iman.  

b. Melakukan dzikir dan tafakkur alam  

Ketika kita melihat kekuasaan, penciptakan dan 

kebesaran Allah baik berupa keindahan dan 

fenomena alam melalui langit, lautan dan bumi serta 

terjadinya peristiwa pergantian siang dan malam 

akan meningkatkan kekaguman kita akan peristiwa 

alam tersebut. Kekaguman dilakukan melalui 

tafakkur dalam arti melakukan pengamatan berupa 

menganalisis segala yang didapatkannya sambil 

mencari jalan bagaimana cara memanfaatkan alam 

semsata ini. 

Berdasarkan ayat al-qur’an bagi orang beriman 

setelah mentafakuri alam semesta langsung berdzikir 
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dan meyakini bahwa segala yang ada itu 

mengandung manfaat. Dengan demikian wisata halal 

yang dilakukan seorang muslim bertujuan untuk 

mentafakuri ciptaan Allah SWT, mensyukurinya dan 

memanfaatkannya segala hasil ciptaan-Nya.   

c. Memperbanyak persaudaraan atau memperluas 

taaruf 

Melalui kegiatan wisata kita dapat menjalin 

persaudaraan sesama kita, suku dan bangsa lain. 

Allah SWT menciptakan manusai bersuku-suku, 

berbangsa-bangsa dengan beraneka ragam bahasa 

dan adat istiadat. Melalui kegiatan wisata kita dapat 

menjalin kegiatan wisata yang diharapkan saling 

mengenal sehingga terjalin satu kesatuan dalam 

menjalankan ibadah dan bersatu padu dalam 

menegakkan agama Allah SWT. tidak ada perbedaan 

ras dan suku bangsa yang lebih tinggi dan mulia 

kecuali orang-orang yangbertaqwa.  

d. Melalui kegiatan wisata kita mengkaji masa silam  

Pengalaman merupakan guru yang sangat 

berharga, melalui pengalaman kita bisa mengambil 

hikmah dan pelajaran untuk kehidupan. Kegiatan 

wisata halal bertujuan untuk mengkaji dan 

mempelajari suatu kejadian atau jaman masa silam 

sebagai pelajaran untuk kehidupan masa akan 

datang.  

e. Menjadikan twmpat wisata (destinasi) sebagai 

pelajarn dan himah. 

Melalui kunjungan tempat wisata (destnasi) 

seperti yang ada didaerah aceh tempat terjadinya 

tsunami, gunung merapi jogjakartatempat terjadinya 

awan panas akibat letusan gunung merapi, nusa 
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tenggara dan setu tempat terjadinya bencana serta 

tempat lainnya dimuka bumi ini. Seorang wisatawan 

dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari suatu 

kejadian alam. 

Melalui kegiatan wisata tersebut diharapkan kita 

dapat mempersiapkan dan menata kehidupan untuk 

masa depan serta mempertebal keyakinan kita atas 

segala sesuatu kejadian semua atas kehendak Allah 

SWT.  

 

6. 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 

potensi kepariwisataan disuatu daerah orang harus 

berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan.
29

 

Menurut Joyo Suharto modal atraksi yang menarik 

kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu : 

a. Modal dari potensi alam 

Maksud alam disini adalah alam fisik, fauna dan 

floranya. meskipun sebagai atraksi wisata ketiga-

                                                             
29

 Pendit, Nyoman S, Ilmu Pariwisata Sebuah Perdana, Jakarta, 
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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. 

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 buday. 

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 
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(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. 

  

7. Faktor Penghambat  

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 : 
 

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 
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fasilitas di tempat tujuan, serta belum disiapkannya 

lokasi tersebut untuk menjadi daerah pertanian 

sekaligus daerah wisata. 

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 
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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. Menurut perspetif ekonomi islam  

1. Pengertian ekonomi islam  

Ekonomi islam adalah implementasi sistem etika 

islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk 

pengambangan moral masyarakat. Dalam hal ini, 

ekonomi islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi 

hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun 

lebih menekankan pada pentingnya spirit islam dalam 

setiap kegitan ekonomi. 
30

 

Ekonomi islam juga merupakan ilmu yang 

diturunkan dari ajaran al-quran dan sunnah. Segala 

bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak 

bersumberkan dari al-quran dan sunnah tidak dapat 

dipandang sebagai ekonomi islam. Ekonomi islam 

bukan hanya merupakan praktik ekonomi yang 

dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang 

ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku 

ekonomi yang didasarkan pada ajaran agama islam. 

Ekonomi islam mempelajari perilaku individu yang 

dituntun oleh ajaran silam, mulai dari pennetuan tujuan 

hidup, cara memandang dan menganalisis masalah 

ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus 

dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.  

 

                                                             
30

 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, 

(Jakarta:Rajawali Pers,2013),h.18 
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2.  Prinsip-prinsip dasar ekonomi islam 

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan 

manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. 

Perekonomian adalah sebagian dari kehidupan manusia, 

maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak 

yaitu al-quran dan as-sunnah. Ekonomi islam secara 

mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam 

hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut 

berusaha memcahkan masalah ekonomi manusia dengan 

cara menampuh jalan tengah antara pola ekstrem yaitu 

kapitalis dan komunis.
31

 

Singkatnya, ekonomi silam adalah sistem ekonomi 

yang berdasarkan pada al-quran dan hadist yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia 

dan diakhirat (al-falah). Ada tiga asas filsafat ekonomi 

islam, yaitu:  

a. Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah 

milik Allah swt, manusia hanyalah khalifah yang 

memegang amanah dari Allah untuk menggunkan 

milik-Nya.  

b. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai 

khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong 

dan saling membantu dalam melaksanakan 

kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah 

kepada Allah. 

c. Beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas 

penting dalam suatu sistem ekonomi islam karena 

dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi 

manusia dapat terkendali  sebab ia sadar bahwa 

                                                             
31 Nurul huda, et.al. ekonomi makro islam: pendekatan teoretis . 

(Jakarta: prenadamedia group,2016),h.3 
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semua perbuatannya akan dimintai pertanggung 

jawaban kelak oleh Allah swt. 

  

3. Karakteristik dalam islam 

Ada beberapa karakteristik ekonomi islam 

sebagaimana disebukan dalam al-mawsu’ah al-ilimiyah 

wa al-amaliyah al-islamiyah yang dapat diringkas sebagi 

berikuit:
32

 

a. Harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta, 

karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian. 

b. Ekonomi terikst dengan akidah, syariah (hukum) dan 

moral. 

c. Keseimbangan antara  keruhanian dan kebendaan.  

d. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi 

kepentingan individu dan masyarakat. 

e. Bmbingan konsumsi 

f. Petunjuk investasi 

g. Zakat 

h. Larangan riba 

 

4. Tujuan ekonomi islam 

Tujuan dalam ekonomi Islam Dalam hal ini akan 

dijelaskan tentang tujuan-tujuan Syariah dan kebahagiaan 

merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia 

akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan 

dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material 

maupun spiritual, dalam jangka pendek, menengah 

maupun jangka panjang.
33

 Terdapat dua hal pokok yang 

                                                             
32

  Ibid, h.5 
33

 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: 
Rajawali Pers,2013), h.1
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kita perlukan dalam memahami bagaimana mencapai 

tujuan hidup sebagai hasil dari usaha dalam 

meningkatkan pendapatan daerah dalam islam, yaitu 

pertama tujuan untuk mencapai falah dan yang kedua 

tujuan mashlahah. 

a. Falah 

Secara literal falah adalah kemuliaan dan 

kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan 

dalam hidup. Menurut Islam falah dapat dimaknai 

sebagai keberuntungan di dunia dan akhirat. 

Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab 

kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat di 

capai melalui realisasi yang seimbang antara 

kebutuhan materi dan rohani dari personalitas 

manusia.
34

 

  Karena itu, memaksimumkan output total 

semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah 

masyarakat muslim. Memaksimumkan output, harus 

di barengi dengan menjamin usaha-usaha yang 

ditunjukkan kepada kesehatan rohani yang terletak 

pada batin manusia, keadilan serta permainan yang  

fair pada semua peringkat interaksi manusia. 

b. Mashlahah 

Kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat 

terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan hidup 

manusia atau masyarakat secara seimbang, sehingga 

akan menyebabkan dampak yang disebut mashlahah. 

Mashlahah adalah segala bentuk keadaan baik 

material maupun non-material, yang mampu 

                                                             
34 Ibid,h.2 
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meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk 

yang paling mulia.
35

 

Tujuan utama dari syari‟at Islam yang juga 

merupakan tujuan ekonomi Islam menurut As-

Shatibi adalah mencapai kesejahteraan manusia yang 

terletak pada perlindungan terhadap lima ke-

mashlahahan, yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, 

harta, dan kelangsungan keturunan. 

Untuk mencapai kedua tujuan hidup tersebut, 

yaitu falah dan terutama mashlahah yang secara 

otomatis tidak dapat kita lepaskan dengan kegiatan 

ekonomi kita sehari-hari adalah dengan 

mewujudkannya dengan jalan menjalankan bentuk 

ekonomi Islam dalam mendukung peningkatan 

pembangunan wilayah dengan potensi daerah yang 

ditingkatkan dengan baik dan benar sesuai dengan 

syariat. 

 

E. Kerangka fikir 

Kerangka fikir adalah model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah ing  sebagai masalah yang penting. Dengan 

menggunakan teori peran sektor pertanian dan peran 

sektor wisata alam yang dapat berdampak terhadap 

pembangunan wilayah di Kelurahan Sumber Agung  

kecamatan kemiling kota Bandar lampung, serta 

bagaimana pandangan menurut ekonomi islam terkait 

kontribusi sektor pertanian dan wisata alam terhadap 

pembangunan wilayah menurut perspektif ekonomi 

islam . 

                                                             
35 Ibid.h.2-3 
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Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka 

diatas, maka untuk menggambarkan alur pemikiran 

disini menggambarkan melalui gambar kerangka pikir 

sebagai berikut:  

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

  

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban semantara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan atas teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang sebenarnya. 
36

 

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah di jelaskan 

diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

                                                             
36 Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D 

(bandung: alfabeta, 2015), h,64. 
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1. Pengaruh sektor pertanian terhadap pembangunan 

wilayah  

    Pertanian  merupakan sektor ekonomi yang utama 

di Negara-Negara berkembang. Peran atau kontribusi 

sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu 

negara menduduki posisi yang penting sekali. Sektor ini 

dapat pula menciptakan keterkaitan kedepan dan 

keterkaitan kebelakang yang bila disertai dengan 

kondisi-kondisi yang tepat dapat memberi sumbangan 

yang besar untuk pembangunan.  

Penelitian serupa juga ditemukan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh restu adi  saputra (2013) 

menyatakan bahwa sektor pertanian berpengaruh  

signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dengan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ha: sektor pertanian berpengaruh positif terhadap 

pembangunan wilayah di Kelurahan Sumber 

Agung  Kecamatan Kemiling Kota Bandar 

Lampung. 

2. Pengaruh wisata alam terhadap pembangunan 

wilayah 

 Menurut salah wahab, pariwisata adalah salah satu 

industri gaya baru, yang mampu menyediakan 

pertumbuhan ekonomi yang  cepat dalam hal 

kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam 

mengaktifkan sektor produksi lain didalam negara 

penerima  wisatawan. Pariwisata juga membantu 

pembangunan daerah desa wista tersebut agar semakin 

berkembang dan dapat meningkatkan potensi wisatanya. 

Bukan hanya itu saja, pariwisata juga dapat menjadikan 

lahan lapangan kerja baru.  
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Penelitian  serupa juga pernah dilakukan oleh sefta 

monalisa (2014) tentang pengaruh sektor pertanian dan 

wisata alam terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dengan hasil hipotesis penelitn bahwa sektor 

wisata alam tidak berpengaruh positif terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehingga penelitian 

ini menggunakan pendugaan hipotesis sebagai berikut:  

Ha: wisata alam tidak berpengaruh positif terhadap 

Pembangunan wilayah di Kelurahan Sumber 

Agung  Kecamatan Kemiling Kota Bandar 

Lampung. 

3. Pengaruh sektor pertanian dan wisata alam terhadap 

pembangunan wilayah 

Pembangunan wilayah merupakan upaya 

membangun sarana dan prasarana dalam menunjang 

kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang berimbang. 

Peningkatan kontribusi sektor sering dilakukan 

beriringan dengan terus berkembangnya kawasan 

strategis di wilayah kawasan ekonomi ataupun kawasan 

industry, kawasan perkotaan, periwisa serta kawasan 

yang berbasis pertanian dan potensi wilayah. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh andri 

wijaya (2014) dengan hasil penelitian bahwa terdapat 

pengaruh positif terhadap pembangunan wilayah. 

Dengan demikian peneliti menggunakan dugaan 

hipotesisi sebagai berikut:  

Ha:sektor pertanian dan wisata alam berpengaruh 

positif terhadap pembangunan wilayah di 

Kelurahan Sumber Agung  Kecamatan Kemiling 

Kota Bandar Lampung menurut perspektif 

ekonomi islam. 
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