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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul. 

           Untuk menghindari adanya kesalah fahaman (multitafsir)  

dalam memahami penelitian ini, serta untuk mempermudah 

pemahaman judul diatas, maka penulis akan menguraikan secara 

singkat beberapa kata yang terkait dengan maksud dari judul 

penelitian “ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN 

PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN 

ASLI DAERAH  KABUPATEN PESISIR BARAT MENURUT  

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (studi Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2020) 

1. Analisis 

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 

antar bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

dan kesimpulan secara menyeluruh dari arti pemahaman-

pemahaman yang ada.
1
 

2. Strategi  

Strategi adalah ilmu dan seni untuk proses pengoprasian 

kekuatan dan kelemahan dalam peluang dan ancaman yang ada 

dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar 

produk yang disesuaikan dengan kemampyan prushaan
2
 

3. Pengembangan 

Pengembangan merupakan usaha untuk memajukan serta 

mengembangkan sesuatu yang sudah ada dengan 

                                                     
1 Nugroho Eko,  Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka,  2002),  hal. 65 
2 Panji Anoraga, manajmen Bisnis, (jakarta:Rineka Cipta, 2009), 

hal.339 
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memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat 

yang ada disekitarnya.
3
 

4. Pariwisata 

Pariwisata merupakan seluruh kegiatan wisata dan didukung 

fasilitas dan pelayanan yang diakiabatkan oleh perpindahan atau 

perjalanan sementara seseorang yang keluar dari tempat 

tinggalnya, serta tinggal dalam waktu singkat ditempat tujuan 

dari perjalanannya dengan tujuan bersenang-senang dan 

berlibur didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 

pemerintah daerah.
4
 

5. Pendapatan Asli Daerah 

Penerimaan yang diterima daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesui dengan perundang-undangan  yang berlaku.
5
 

6. Perspektif 

merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran 

seseorang terhadap sesuatu, yang akan menambah wawasan 

atau pengetahuan agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi 

dengan pandangan yang luas.
6
 

7. Ekonomi Islam 

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur‟an dan 

sunah.
7
  

                                                     
3 Defiana Indah Safitri, Whinarko Juliprijanto, Analisis Strategi 

Pengembngan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Magelang, Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata, 2020, Vol.2, No.2, Hal.19-29 
4 I Ketut Suwena, I Gusti Ngurah Widyatmaja, Pengaruh Dasar Ilmu 

Wisata, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017) hal.15  
5 Hendrik Waromi, Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, Jurnal Ekologi Birokrasi, 2018,  Vol.6, 

No.3, hal.27 
6 Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam,(Bandung:Pustaka Setia, 2013), 

hal. 250 
7 Sukarno Wibowo, ekonomi mikro islam, (Bandung:pustaka setia, 

2013), hal.29 
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Berdasarkan penguraian  dan penegasan sebagian kata-kata 

penting diatas maka  dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan judul skripsi ini adalah Analisis Strategi Pengembangan 

Pariwisata DalamMeningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi 

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2020). 

B. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini didukung oleh 

industri yang berkembang dan menunjukan banyak peningkatan 

pendapatan atau peningkatan devisa Indonesia. Salah satu 

sektor yang kini  sedang berkembang adalah Sektor pariwisata 

yang kini memberikan kontribusi yang besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Wilayah indonesia yang melewati garis 

katulistiwa membuat indonesia memiliki beragam flora dan 

fauna yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi  

indonesia. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pariwisata 

adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan, 

rekreasi, turisme dan pelancong.  Paiwisata merupakan industri 

baru yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat 

dalam kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan mampu 

menggerakan sektor lain sebagai penunjang sektor wisata.
8
  

Pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan 

dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu 

aset yang digunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi 

suatu negara. Kekayaan alam dan budaya menjadi komponen 

penting dalam pariwisata indonesia.  

 Berdasarkan undang-undang nomer 10 tahun 2009 

tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa pembangunaan 

kepariwisataan sangat diperlukan untuk mendorong pemerataan 

kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu 

menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, 

                                                     
8 Istijabatul Aliyah, Galang Yudana, Rara Sugianti, Desa Wisata 

Berwawasan Budaya kawasan Wisata Industri Lurik, (Surakarta: Yayasan Kita 

Menulis, 2020), hal.1 
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dan global. Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan 

ekonomi wisata sudah tidak diragukan lagi. Pariwisata 

merupakan salah satu industri yang dapat mengembangkan 

sektor-sektor industri lainya.
9
 

Pengembangan kegiatan pariwisata sangat diperlukan 

untuk menahan wisatawan agar tinggal lebih lama di daerah 

tujuan wisatanya dan berusaha  membuat wisatawan 

membelanjakan uang sebanyak-banyaknya selama melakukan 

kegiatan wisata. Semakin lama wisatawan tinggal disuatu 

tempat wisata maka akan meningkat pula pengeluaran mereka, 

sehingga akan membangkitkan jasa transportasi, hiburan, 

akomodasi, dan jasa lainnya. Pengembangan pariwisata 

berkaitan erat dengan pelestarian budaya, dengan 

memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam 

yang dimiliki. Pengembangan pariwisata bukan berarti merubah 

secara total tetapi, pengembangan yang dimaksud adalah 

mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan setiap potensi 

yang ada, dimana potensi yang sudah ada akan dikelola untuk 

dijadikan sebuah destinasi wisata.  

Sesuai dengan adanya peraturan otonomi daerah 

sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang  Nomer 23 

Tahun 2014 tentang  pemerintah daerah, disebutkan bahwa 

pemerintah derah berhak, berwenang dan berkewajiaban  untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintah berdasarkan 

asas  yang berlaku dan tugas pembantuan. Pemberian 

wewenang  pemerintah pusat kepada pemeerintah derah 

bertujuan untuk mempercepat terjadinya perubahan guna 

mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan 

yang  juga melibatkan peran serta masyarakat.  

Provinsi lampung memiliki banyak destinasi wisata dan 

merupakan salah satu daerah yang sering dikunjungi wisatawan 

lokal maupun mancanegara. Salah satu daerah yang sering 

dikunjungi oleh wisatawan adalah Kabupaten Pesisir Barat. 

                                                     
9 Fiftahun ramadhany dan Ahmad ajib ridlwan, implikasi pariwisata 

syariah terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, Vol.3, 

No.1, hal. 148 
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Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak sekali potensi wisata 

yang memiliki kekhasan dan keunggulan disetiap destinasi 

wisatanya, oleh karna itu dibutuhkan pengelolaan yang baik 

sehingga destinasi wisata dikabupaten pesisir barat dapat 

berkembang baik dari kualitas maupun pelayanan sehingga 

kunjungan wisatawan lokal maupun manca negara akan 

meningkat. 

Kabupaten pesisir barat adalah kabupaten termuda yang 

ada di provinsi lampung, yang diresmikan pada tanggal 25 

oktober 2012, berdasarkan undang undang nomer 22 tahun 

2012 dengan luas wilayah 2.907.23 km3. Wilayah kabupaten 

pesisir barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan 

dengan 116 desa atau pekon dan 2 kelurahan. Pesisir Barat 

merupakan kabupaten yang kaya dengan potensi, mulai dari 

potensi pariwisata, prikanan, kelautan dan masih banyak lagi. 

Wisata pantai adalah salah satu destinasi wisata yang menjadi 

pavorit para peselancar baik lokal maupun mancanegara, pantai 

yang indah dengan pasir putih landai membuat pantai-pantai di 

kabupaten pesisir barat menjadi daya tarik tersendiri bagi 

wisatawan yang berkunjung.
10 

 

Tabel 1.1 

Potensi Wisata Kabupaten Pesisir Barat 

No Nama 

Kecamatan Potensi Wisata 

1 Pesisir 

Tengah 

Pantai kuala setabas,pantai labuhan jukung, Pantai 

way redak, Repong damar. 

2 Lemong Makam syeh manula,Objek wisata selam wisata 

bahari, dan pantai wisata batu kebayan. 

3 Krui Selatan Pantai yang membentang sepanjang kecamatan 

dengan gelombang yang tinggi. 

                                                     
10 http://pesisirbaratkab.go.id/diakses tanggal 24 januari 2021 pukul 

19.42 

http://pesisirbaratkab.go.id/diakses
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4 Pesisir 

Selatan 

Kawasan wisata karang nyimbor(tanjung setia), 

Pantai melasti. 

5 Ngambur Pusat penangkaran penyu di pekon muara temulih, 

Pantai ngambur. 

6 Bengkunat 

Belimbing 

Pantai rekreasi, Wisata berburu, Rekreasi air terjun 

dan sumur tujuh, Wisata kawasan (patroli gajah) 

wisata bahari teluk bengkunat belimbing, Wisata 

pulau petuah dan tacking hutan hujan tropis. 

7 Bengkunat Pantai, Berburu, Hiking, Camping, Surfing, Moto 

cros, Off roade. 

8 Pesisir 

Utara 

Pantai rekreasi, Surfing, Diving, Camping, Wisata 

memancing. 

9 Karya 

Penggawa 

Wisata pantai, Wisata gua matu, Wisata arung 

jeram 

10 Pulau 

Pisang 

Snorkeling, Diving, Mancing dan Berenang 

11 Way Krui Air terjun alami 

Sumber: Data BPS Pesisir Barat 2015 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik  diatas, dapat 

dilihat bahwa dari potensi objek wisata yang ada bukan tidak 

mungkin Kabupaten Pesisir Barat akan menjadi salah satu 

destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal 

maupun mancanegara, bukan hanya itu jika potensi wisata 

tersebut dikelola dan dikembangkan dengan baik maka 

pariwisata akan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah 

kabupaten Pesisir Barat.  
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Tabel 1.2 

Kunjungan wisatawan kabupaten pesisir barat 

No Tahun 
Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Domestik 
Total 

1 2014 3.416 - 3.416 

2 2015 8.866 - 8.866 

3 2016 15.389 31.589 46.978 

4 2017 31.377 104.456 135.833 

5 2018 37.942 128.338 166.280 

6 2019 39.012 132.201 171.213 

Sumber:data BPS Kabupaten Pesisir Barat 

Menurut data pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, sampai 

tahun 2019, kunjungan  wisatawan  baik wisatawan 

mancanegara maupun wisatawan domestik mencapai 171.213. 

Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya kunjungan 

wisatawan tahun 2018  mencapai 166.280, pada tahun 2017 

dengan jumlah 135.833, tahun 2016  dengan jumlah 46.974, 

tahun 2015 dengan jumlah 8.866, dan tahun 2014 dengan 

jumlah 3.3.416. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara maupun lokal di Kabupaten Pesisir 

Barat maka secara otomatis akan menjadi salah satu  

menyumbang  pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pesisir 

Barat.  

Pendapatan asli daerah merupakan gambaran potensi 

keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur 

pajak daerah dan retribusi daerah. Kontribusi pendapatan ini 

juga bisa berasal dari tempat wisata, pajak hotel dan 

penginapan, vila dan dll. 

Apabila dilihat dari sisi pemerintah, maka pengembangan 

pariwista Kabupaten Pesisir Barat ini seharusnya diimbangi 

dengan pengelolaan yang maksimal oleh pemerintah daerah. 
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Sesuai dengan peraturan ekonomi daerah yang ada yaitu 

undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah berwenang untuk mengelola kekayaan daerah yang 

secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 

daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah setiap daerah dapat 

menggali potensi yang dapat dikembangkan sehingga menjadi 

nilai tambah ekonomi. Terdapat beberapa sektor yang dapat 

dikembangkan diantaranya sektor perdagangan, sektor jasa, 

sektor pertanian, perikanan, sektor wisata dan sektor lainnya.
11

 

Penyerahan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan 

kepada daerah maupun kabupaten disertai juga dengan 

kewenangan dalam mencari sumber pembiayaan dalam 

pelaksanaan pengelolaan tersebut. Sumber pembiayaan tersebut 

diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, bantuan pemerintah 

pusat, dan sumber-sumber lain yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam 

rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada 

potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan 

dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini dapat 

meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan 

perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi 

dengan perekonomian nasional dan internasional, maka 

kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi 

sangat penting. 

Kabupaten Pesisir Barat membutuhkan suatu sektor yang 

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cepat yaitu 

dengan mengembangkan sektor pariwisata, karna sebagian 

besar masyarakat pesisir barat bekerja di sektor pertanian yang 

masih dikelola secara tradisional dan masih menggunakan 

teknologi sederhana. Sektor perdagangan, hotel dan restoran 

merupakan sektor yang cukup dominan yang masih bisa 

                                                     
11 Febrianti dwi cahya nurhadi. strategi Pengembangan Pariwisata 

Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Vol.2, No.2, Hal. 

325-331 
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dikembangkan karena didukung oleh banyaknya objek dan daya 

tarik wisata di kabupaten Pesisir Barat yang dapat 

dikembangkan sampai pada skala nasional bahkan 

internasioanal. Salah satu alasan mengapa pariwisata harus 

dikembangkan adalah karena sektor wisata dapat meningkatkan 

ekonomi daerah dan pengaruh dari sektor pariwisata tampak 

lebih nyata, seperti terbukanya lapangan pekerjaan kuliner, 

penyediaan sovenir, tourguide, dan lain-lain.  Selain itu dengan 

adanya belanja wisatawan didaerah wisata akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat setempat
12

. 

Kabupaten Pesisir Barat memiliki keunikan adat istiadat, 

peninggalan sejarah, daerah berbukit dan dataran rendah dekat 

dengan pantai itu semua dapat dikelola dan dijadikan destinasi 

wisata yang nantinya akan menghasilkan pajak dari destinasi 

tersebut yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah 

dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat 

dilihat dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran potensi 

keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur 

pajak daerah dan retribusi daerah yang bisa mejadi salah satu 

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan derah untuk meningkatkan dan meratakan 

kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar 

pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk 

memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan 

satu usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam 

mendapatkan dana pemerintah.
13

 

 

 

                                                     
12 Elsa devi komalasari, analisis pengembangan sektor pariwisata 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)  perspektif ekonomi islam , 

(Skripsi :Universitas UIN Raden Intan Lampung tahun2019), hal.8 
13 Muhammad Safar Nasir, Analisis Sumber- Sumber Pendapatan Asli 

Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah, Jurnal Dinamika Ekonomi 

Pembngunan, Vol.2, No.1, hal.30-45 
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Tabel 1.3 

PAD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 

(Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data:BAPEDA kabupaten Pesisir Barat 

Dari data diatas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) kabupaten Pesisir barat. Terihat pada tahun 2016 PAD 

Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp.20.710.860.326,74 pada 

tahun 2017 mengalami peningkatan yang positif sebesar Rp. 

42.895.1510.220,64 kemudian pada tahun 2018 PAD Pesisir 

Barat menurun Rp.23.481.041.773,29 pada tahun 2019 PAD 

kabupaten Pesisir barat kembali mengakami peningkatan 

29.323.369.726,21 dan pada tahun 2020 PAD pesisir barat 

semakin meningkat hingga mencapai 72.813.379.280,65 hal ini 

berarti PAD Kabupaten Pesisir Barat mengalami peningkatan 

dan penurunan dari tahun 2016-2020. Jadi dengan 

pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah 

secara terus menerus akan meningkatkan PAD.
14

 

Pembangunan kepariwisataan harus berdasarkan pada 

kriteria berkelanjutan yang artinya pengembangan pariwisata 

dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi 

dan tidak melanggar norma-norma hukum dan ketentuan alloh 

                                                     
14 Ibid, hal.10 

2016 2017 2018 2019 2020

738.441.026.058,74 813.113.164.459,07 775.333.888.138,57 831.574.978.358,39 806.559.354.257,64

1 20.710.860.362,74 42.895.150.220,64 23.481.041.773,29 29.323.369.726,21 27.813.379.280,65

2 3.856.121.890,00 5.101.054.614,00 6.415.256.314,00 7.189.278.671,00 7.140.880.419,00

3 8.185.158.050,00 2.499.888.783,00 2.880.782.306,00 3.254.153.503,00 3.020.413.607,13

4 1.929.479.533,70

5 8.669.580.422,74 35.294.206.823,64 14.185.003.153,00 18.879.937.552,21 15.722.605.720,82

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Kayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Dipsahkan

Tahun
komponen Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah

No

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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SWT. Dalam mengelola dan memanfaatkan alam sebagai salah 

satu fasilitas yang disediakan oleh Allah SWT, sebagaimana 

dijelaskan dalam Q.S Al-A‟raaf ayat 56: 

َََذ  َّ َسْح ًََعبۗ ِا ََّط ًْ٘فب  ُٓ َخ ْ٘ َٗاْدُع َٖب  ْٗا ِفٚ اْىَبْسِض َثْعَذ ِاْصَيبِح ََٗىب ُرْفِسُذ

ِْٞ َُْحِسِْ َِ اْى ٍِّ ٌْٝت  ِٔ َقِش َاىّيٰ  

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi 

setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-

Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada 

orang yang berbuat kebaikan. 

 

 Isi kandungan surat di atas adalah selain untuk beribadah 

kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah di 

muka bumi. Sebagai khalifah memiliki tugas untuk 

memanfaatkan sumber daya, mengelola, dan memilihara alam 

semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk 

kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya khusus nya 

manusia. Bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah 

dimuka bumi ini hendaknya dikelola dengan baik semata-mata 

demi kesejahteraan masyarakat.  

Setiap usaha pembangunan ekonomi memiliki tujuan 

untuk meningkatkan jenis  dan jumlah peluang kerja dalam 

usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

mencapai tujuan tersebut pemerintah dan masyarakat harus 

bekerja sama dalam pembangunan deerah. Oleh karena itu 

masyarakat dan pemerintah daerah dengan adanya potensi 

wisata harus mampu melihat potensi sumber daya dan 

merancang strategi untuk membangun perekonomian daerah. 

Sektor Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat perlu 

mendapat sorotan, masih banyak kekurangan dan kendala yang 

dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor 

wisata.  Apabila terdapat korelasi yang baik antara pemerintah, 

pihak swasta dan masyarakat yang terhubung secara maksimal 
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serta sinkronisasi diantaranya tentu akan menjadi hal yang 

menguntungkan bagi semua pihak. 

Untuk itu perlu adanya strategi  yang matang yang akan 

memiliki potensi besar yang akan berhasil dan membawa 

dampak perubahan yang lebih baik dari berbagai bidang. 

Disinilah pentingnya peraturan dan kesadaran dari pemerintah 

daerah yang melaksanakan pembangunan disektor wisata. 

Sektor pariwisata memerlukan suatu strategi yang dengan pola 

pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun 

agar potensi yang dimiliki bisa dikembngkan secara optimal.
15

    

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dipahami 

bahwa kegiatan kepariwisataan merupakan salah satu bidang 

usaha yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi 

masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menganalisis 

bagaimana strategi pengembangan pariwisata dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata Pesisir Barat ke dalam skripsi yang berjudul 

“Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Pesisir 

Barat Menurut  Perspektif Ekonomi Islam (Studi Dianas 

Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2020). 

 

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian 

Batasan masalah dilakukan agar peneliti dapat terarah dan 

untuk menghindari luasnya cakupan penelitian, maka untuk 

memudahkan dalam peneliti penulis membatasi masalah yaitu 

penelitian hanya membahas tentang menganalisis strategi 

pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat menurut 

perspektif ekonomi islam (Studi Dinas Pariwisata kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2016-2020). 

                                                     
15 Syafira Ryalita Primadany, Mardiyono, dan Riyanto, “Analisis 

Strategi Pengembngan Daerah  (studi dinas kebudayaan dan pariwisata daerah 

kabupaten nganjuk), Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.4, hal.135 
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D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya 

pada latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti 

adalah: 

1. Bagaimana strategi Dinas Pariwisata untuk mengembangkan 

sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat? 

2. Bagaimana strategi Dinas Pariwisata untuk mengembangkan 

sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam perspektif ekonomi 

islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berawal dari pokok permasalahan di atas, maka suatu 

penelitian harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas 

sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian 

ini. Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Pariwisata untuk 

mengembangkan sektor pariwisata dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah kabupaten Pesisir Barat? 

2. Untuk mengetahui strategi dinas pariwisata untuk 

mengembangkan sektor pariwisata dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam 

perspektif ekonomi islam? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun pihak 

lain yang membutuhkan adapun manfaat penelitian adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan, wawasan, serta informasi bagi pihak lain yang 

berkepentingan. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi tambahan referensi pengetahuan untuk mahasiswa 

apabila mengangkat judul dan tema skripsi yang sama. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan pemikiran dalam mengembangkan 

pariwisata agar lebih efektif dan efisien. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi pemerintah dan masyarakat tentang pengembangan 

pariwisata  Kabupaten Pesisir Barat. 

c. Mengetahui keadaan sebenarnya pelaksanaan 

pengembangan pariwisata oleh Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penulis menemukan beberapa jurnal yang pernah ditulis 

oleh penulis-penulis sebelumnya yang berkaitan erat dengan 

judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan tema ”ANALISIS 

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM 

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  

KABUPATEN PESISIR BARAT MENURUT  PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir 

Barat tahun 2016-2020)” yang akan dibahas dalam penelitian 

ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

topik penelitian, diantaranya yaitu: 

1. Defiana indah, Whinarko juliprijono dalam jurnalnya yang 

berjudul “Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Derah (PAD) Kota 

Magelang” penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif dilakukan dengan tehnik observasi dan wawancara. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi 

pengembangan pariwisata guna meningkatkan PAD. Hasil 

penelitian ini, strategi yang dilakukan oleh komitmen 

pemerintah mengenai fokus pembangunan pariwisata 

daerah, meningkatkan kemitraan dan hubungan antar 

lembaga dalam pengelolaan pariwisata, serta menyusun 
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menejerial yang terpadu dan promosi wisata kota magelang 

.
16

 

2. Desi Mega Wahyuningtiyas dalam jurnal yang berjudul “ 

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Sektor 

Pariwisata di Kabupaten Lumajang pada tahun 2016-2017” . 

Penelitian ini mengunakan metode kualtatif dengan 

pendekatan wawancara, observasi dan analisis. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan upaya peningkatan 

pendapatan asli daerah dalam sektor pariwisata di kabupaten 

lumajang.  Hasil penelitian ini adalah selama ini sudah ada 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 

meningkatkan meningkatkan pendapatan asli derah tetapi 

belum dilakukan secara optimal karena masih sedikitnya 

sumberdaya manusia yang membayar pajak daerah. Untuk 

dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maka 

pemerintah derah perlu melalkukan intensifikasi dan 

eksentifikasi dengn harapan dapat meningkatkan pendapatan 

asli derah di kabupaten lumajang.
17

 

3. Fena pebriana, Rahman Mulyawan, Budi Sutrisno dalam 

jurnal yang berjudul “ Strategi Pemerintah Daerah Dalam 

Mengembangkan Pariwisata Untuk Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Majalengka Tahun 2019” penelitian ini 

mengunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Hasil penelitian ini adalah strategi pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Majalengka belum optimal karena 

belum tercapainya target pendapatan asli daerah tahun 2019, 

dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu 

kurangnya anggaran dan sumber daya manusia, masih 

kurangnya sarana prasarana pariwisata, mayoritas destinasi 

                                                     
16 Defiana indah, whinarko juliprijono, analisis strategi pengembngan 

pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Derah (PAD) Kota Magelang, 

jurnal ekonomi  dan pariwisata, 2020, Vol.2, No.2, hal.5 
17 Desi Mega Wahyuningtiyas, upaya peningkatan pendapatan asli 

daerah dalam sektor pariwisata di kabupaten lumajang pada tahun 2016-2017, 

jurnal ilmiah Universitas Surabaya ,2019, Vol.8, No.1, hal .257 
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wisata milik TNGC ( Taman Nasional Gunung Ceremai) dan 

perhutani sehingga sulit untuk dilakukan pengembangan dan 

masih kurangnya kesadaran wajinb pajak serta belum 

menerapkan sanksi bagi pelanggar.
18

  

4. Katarina, Noora Fithriana dalam jurnalnya yang berjudul 

“Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Upaya 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif 

mennguankan sampel perposive sampling. Hasil penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah kota batu 

dalam mengembangkan sektor pariwisata, untuk mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian ini 

adalah pengembangan pariwisata Kota Batu mengunakan 

pariwisata berbasis alam dan pertanian serta pengembangan 

desa wisata. Ada tiga faktor pendukung yaitu adanya 

kerjasama pemerintah dan pihak suwasta, peran serta 

masyarakat dan potensi yang dimiliki. Faktor penghambat 

diantaranya akses jalan yang kurang memadai, dan kurang 

maksimalnya penunjuk arah menuju lokasi pariwisata yang 

jelas.
19

 

5. Dedy Prasetia Maha Rani dalam jurnalnya yang berjudul 

“Pengembangan Potensi Wisata Kabupaten Sumenep, 

Madura, Jawa timur”. Penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif dengan data kualitatif. Data diperoleh dari 

wawancara dan studi dokumentasi
20

. Hasil dari penelitian ini 

menjelaskan bahwa pengembangan potensi pariwisata yang 

ada di Kabupaten Sumenep, madura dan jawa timur. Dalam 

penelitian ini ditulis bahawa pantai lombang yang 

                                                     
18 Fena pebriana, Rahman Mulyawan, Budi Sutrisno, strategi 

pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah studi pada dinas pariwisata dan kebudayaan majalengka 

tahun 2019, 2021, Vol.1, No.1, hal 15 
19 Katarina, Noora Fithriana, pengembngan sektor pariwisata dalam 

upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota batu, Jurnal Ilmu politik, 2017, 

vol.6, No.2, hal.122 
20 Dedy Prasetia Maha Rani, Pengembngan potensi Wisata Kabupaten 

Sumenep,Madura,Jawa timur, 2014, Vol.3, No.3, hal. 412-421 
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merupakan aset pemerintah memberikan sumbangsih 

terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumenep dan 

Otonomi Daerah semakin baik tetapi masih terdapat 

kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam 

mengembngkan potensi pariwisata yang ada di sumenep, 

madura dan jawa timur. Pariwisata diharapkan dapat 

memberi dampak yang positif bagi dunia pariwisata 

indonesia secara khusus dan sumenep itu sendiri, sehingga 

diperlukan perhatian dari pihak pemerintah, masyarakat, 

swasta dalam mengembangkan potensi wisata di kabupaten 

sumenep, madura, dan jawa timur. 

     Dari penelitiani terdahulu diharapkan peneliti dapet 

melihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Dari ke-lima penelitian 

sebelumnya dapat dilihat bahwa Persamaan dari penelitian ini 

dan penelitian-penelitian terdahulu adalah sama-sama  

membahas mengenai pengembangan pariwisata terutama 

pemembangan pariwisata terhadap meningkatkan pendapatan 

asli daerah dan menggunakan metode yang sama yaitu 

penelitian kualitatif. Adapun hal yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan 

obyek penelitian selain itu dari penelitian sebelumnya dapat 

dilihat bahwa dalam penelitian tersebut hanya fokus  meneliti 

tentang strategi pengembangan pariwisata Sedangkan dalam 

penelitian ini penulis akan membahas mengenai pengembangan 

pariwisata, faktor pendorong dan penghambat dalam 

mengembangkan pariwisata, dan juga kontribusi pariwisata 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  di Kabupaten 

Pesisir Barat. 

 

H.   Metode Penelitian  

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Untuk jenis penelitian ini, peneliti menggunakan 

jenis penelitian yang fokus kajiannya pada penelitian 

lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 
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secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, 

dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individu, 

kelompok, lembaga, atau masyarakat.
21

 Penelitian ini  

menggunakan field research yang dilakukan dengan 

menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan 

penelitian yang berhubungan dengan analisis strategi 

pengembangan pariwisata dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat yaitu 

di dinas Priwisata Kabupaten Pesisir Barat. Selain 

menggunaan field Research peneliti juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library Research) atau 

Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara 

pengumpulan data dan informasi dengan bantuan 

berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang 

lingkup kepustakaan tentang strategi pengembangan 

pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat.
22

 

b. Sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, 

penelitian ini akan memberikan gambaran tentang 

pengembangan pariwisata dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. Dalam pembahasan skripsi ini 

penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

meneliti kondisi obyek yang alamiah, analisis data yang 

dilakukan peneliti yaitu melalui pendekatan kualitatif 

artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-

angka melainkan data tersebut berasal dari lapangan 

yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara 

dan catatan akhir penelitian yang menggambarkan lebih 

lanjut mengenai bagiamanakah strategi yang dilakukan 

Dinas Pariwisata Pesisir Barat dalam mengembangkan 

pariwisata  dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah. 

 

                                                     
21 Cholid Narbuko dan Abu Achmad, metode penelitian,  

(jakarta:Bumi aksara, 2012),hal. 47 
22 Hardi Sutrisno, metode Reserch,(UGM,Yogyakarta 2002),hal. 142 
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2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat. 

3.  Sumber Data  

Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer 

dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari 

sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan 

informasi langsung kepada peneliti. Data primer dari 

penelitian ini adalah Dinas pariwiasata Kabupaten Pesisir 

Barat. 

Data Sekunder dari penelitian ini adalah data yang 

terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang 

atau instansi diluar dari penelitian sendiri walaupun yang 

dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber 

yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, 

dokumen, maupun arsip serta seluruh data yang 

berhubungan dengan penelitian ini.
23

  

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai 

yang bekerja dinas pariwisata Kabupaten Pesisir Barat 

sebanyak 63  orang. Yang terdiri dari Pegawai Negri 

Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Sukarela (TKS). 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel ini 

menggunakan metode perposive sampling yaitu teknik 

                                                     
23 Moh Pabundu Tika, Metode Riserch Bisnis, (Jakarta:Bumi Aksara, 

2006), hal. 64 
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penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
24

 

Menurut Suharsimi Arikonto tehnik penarikan sampel 

porposive dilakukan dengan cara menentukan kriteria 

khusus atau pertimbangan tertentu terhadap sampel atau 

subjek penelitian yang akan diteliti, terutama orang 

yang dianggap penting dan ahli di bidangnya atau 

mengetahui suatu pristiwa dan lain sebagainya.
25

 yang 

akan diteliti dari penelitian ini adalah  kepala dinas 

pariwisata, kepala bidang pengembangan SDM 

pariwisata, kepala bidang pemasaran dan promosi 

pariwisata, kepala seksi promosi promosi pariwisata 

dan budaya, kepala seksi akomodasi, kepala seksi objek 

dan daya tarik wisata dengan pertimbangan bahwa 

sampel ini memiliki hubungan yang dominan dan 

memahami secara pasti Strategi Pengembangan 

Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat  sehingga dapat 

digunakan untuk mencari informasi yang berfokus pada 

target  yang dibutuhkan penulis. 

 

5. Metode Pengumpulan Data  

a. Observasi  

Penelitian ini menggunakan Observasi sebagai 

metode pengumpulan data untuk mendapatkan data 

secara langsung dengan cara melihat, mendengar, 

mengamati dan merasakan hal-hal yang yang berkaitan 

dengan analisis pengembangan pariwisata  dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir 

Barat untuk dijadikan sebuah data berdasarkan gagasan 

pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya untuk 

mendapatkan informasi. Penenulis akan melakukan 

pengamatan di lapangan untuk memperoleh data yang 

objektif dan akurat sebagai bukti atau fakta penelitian 

                                                     
24 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R & B, 

(Bandung:alfabeta CV, 2017), hal.80-81 
25 Rahmadi, Pengantar Metodelogi Penelitian, (Banjar masin: Antasari 

Prees, 2011), hal.65 
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yang sangat kuat. Pengamatan secara langsung ini 

dilakukan terhadap keadaan dan proses kegiatan yang 

relevan dengan permasalahan penelitian. Pengamatan 

dan pencatatan peristiwa terhadap objek di lokasi 

penelitian dilakukan tanpa harus berkomunikasi dengan 

narasumber. Dengan ini penulis mengobsevasi strategi 

pengembangan pariwisata dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir 

Barat. 

b. Wawancara (interview)  

Penelitian ini menggunakan metode wawancara 

untuk pengumpulan data,yaitu dengan cara mengajukan 

pertanyaan langsung kepada responden dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam 

penelitian ini penulis mewawancarai pegawai dinas 

pariwisata kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Pesisir 

Barat. 

c. Dokumentasi  

Penelitian ini menggunakan Dokumentasi sebagai 

metode pengumpulan data, yaitu dengan mencari data 

yang dibutuhkan melalui surat kabar, majalah, buku 

tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data 

yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data 

tentang implementasi model pengembangan pariwisata 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir 

Barat.  

6. Metode Pengolahan Data  

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan 

pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:   

a. Pemeriksaan data (editing) 

Pemeriksaan data (editing)  yaitu pembenaran 

apakah data terkumpul melalui pustaka, dokumen, dan 

wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, 

tidak berlebihan, tanpa kesalahan untuk diproses atau 
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diolah lebih lanjut. Dalam hal ini peneliti akan 

mengambil data akan yang dianalisis berdasarkan 

rumusan masalah saja. 

Data yang diperoleh merupakan data yang 

berkaitan dengan Startegi Pengembangan Pariwisata 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, 

kemudian disederhanakan dengan memilih data yang 

relevan, kemudian menitik beratkan pada data yang 

paling relevan, kemudian menyimpulkan data yang 

dapat memecahkan masalah dan data yang dapat 

menjawab permasalahan penulisan.  

b. Penyajian Data. 

Dalam penenitian Kualitatif penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chard, 

pictogram, dan sejenisnya.Melalui penyajian data 

tersebut maka dapat terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk 

dipahami. Selain itu, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori dan sejenisnya. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Menarik kesimpulan  dengan menganalisis data yang 

telah diperoleh dari penelitian yang didukung oleh 

bukti;bukti yang valid dan konsisten untuk memperoleh 

kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, 

yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan 

masalah. 

7. Metode Analisa Data  

 Analisa data dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa atau gejala dan 

kejadian secara factual, sistematis dan akurat yang bersifat 

memaparkan untuk tujuan memperoleh gambaran yang 

lengkap tentang keadaan dari permasalahan penelitian. 

Sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran untuk 

memecahkan suatu masalah, menganalisis hasil dari 
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penelitian yang didapat dari hasil wawancara ataupun data 

dai sumber-sumber pendukung lainnya, dan peneliti akan 

menganalisis hasil dari pemecah masalah yang diteliti  

mengenai Analisis strategi pengembangan pariwisata 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Kabupaten 

Pesisir Barat.  

 

I. Kerangka Berfikir  

Pengembangan pariwisata merupakan upaya yang 

dilakukan dengan tujuan untuk memajukan, memperbaiki, 

mengelola, meningkatkan kondisi suatu objek dan daya 

tarik wisata sehingga mampu menarik minat wisatawan 

untuk berkunjung serta dapat memberi manfaat bagi 

masyarakat disekitar objek wisata dan menjadi salah satu 

sumber pendapatan untuk daerah. 

Pengembangan kepariwisataan dilakukan secara 

berkelanjutan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat. Dengan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kepariwisataan 

dilakukan dengan pendekatan pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan 

pembangunan yang berorientasi pada pembangunan 

wilayah yang berdasarkan pada masyarakat dan bersifat 

memberdayakan masyarakat mencangkup sumber daya 

manusia, pemasaran, pengembangan destinasi wisata, 

fasilitas penunjang dan sebagainya.  

Kabupaten Pesisir barat merupakan salah satu 

kabupaten di provinsi lampung yang memiliki potensi 

wisata khususnya pariwisata alam. Tidak dipungkiri bahwa 

sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat 

menunjang pendapatan daerah kabupaten pesisir barat. 

Dalam pengelolaan pariwisata diperlukan pengembangan 

dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. 

Dengan dilakukan pengembangan dan menyusun strategi 

yang baik diharapkan sektor pariwisata  dapat memberikan 
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kontribusi yang besar dalam meningkatkan perokonomian 

Darah Kabupaten Pesisir Barat. Kerangka Berikut 

merupakan kerangka konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Penulis menyusun dengan sistematika yang mengacu pada 

sistematika penulisan yang berlaku pada penulisan skripsi di 

UIN Raden Intan Lampung untuk memudahkan pemahaman 

dalam mengkaji materi penelitian ini. 

a. Bagaian awal 

Skripsi ini memuat sampul, Halaman sampul, Halaman 

abstrak, Halaman pernyataan Orisinalitas, Halaman 

persetujuan, Halaman pengesahan, Motto, Persembahan, 

Pengembangan pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat 

Pariwisata Perspektif Ekonomi 

Islam 

Faktor Pendukung 

Pengembangan Pariwisata  

Faktor Penghambat 

Pengembangan Pariwisata 

Konstribusi Wisata Dalam Meningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat 
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Riwayat hidup, Kata pengantar, Daftar isi, Daftar tabel, 

Daftar lampiran. 

b. Bagaian utama 

Bab I : Pendahuluan 

Berisikan penegasan judul, Latar balakang 

masalah, Fokus dan sub-fokus penelitian, 

Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat 

penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, Metode penelitian, Sistematika 

pembahasan. 

Bab II : Landasan teori 

Bab ini penulis membahas tentang teori yang 

digunakan. 

Bab III : Deskripsi objek penelitian 

Bab ini berisikan gambaran umum obyek 

penelitian dan penyajian fakta serta data 

penelitian. 

Bab IV : Analisis penelitian 

Bab ini  berisi tentang analisis data yang telah 

diperoleh dan penemuan-penemuan fakta yang 

didapatkan dari lapangan. 

Bab V : Penutup  

Bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian, Saran-saran dan kata penutup. 

c. Bagian akhir  

Bagian akhir skripsi ini berisikan daftar rujuakan atau daftar 

pustaka dan lampira 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESI MPULAN 

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata merupakan 

suatu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam 

yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. 

Upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat adalah dengan 

mengeluarkan kebijakan yang mencangkup kebijakan 

pengembangan daerah, pengembangan produk wisata, 

pengembangan pasar dan pemasaran, serta pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan. Dalam 

proses pengembangannya tidak semua strategi terlaksana 

dengan maksimal baik dari segi sarana dan prasarana, 

maupun objek wisata karena saat ini belum ada objek 

wisata yang dikelola secara mandiri oleh Dinas Pariwisata 

melainkan dikelola secara pribadi oleh masyarakat dan 

tidak ditarik kontribusinya. Namun Pendapatan Asli 

Daerah tetap mengalami peningkatan karena didukung 

dari kontribusi sektor wisata berupa pajak Hotel dan Pajak 

Restoran. Hotel dan Restoran termasuk  dalam jasa 

industri pariwisata yang merupakan salah satu fokus 

pengembangan yang sedang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. 

 

2. Menurut pandangan ekonomi islam terhadap 

pengembangan pariwisata dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan ekonomi 

islam, pemerintah mengembangkan pariwisata dengan 

memanfaatkan sumberdaya alam yang ada tanpa merusak 

sekelilingnya. Fasilitas dan dan layanan wisata sudah 

berdasarkan syariat islam seperti penyediaan sarana 

penunjang ibadah wisatawan seperti mushola, tempat 

berwudhu, penyediaan air bersih, menjamin makan-



129 

 

 

 

minum yang dijual halal sehingga wisatawan muslim lokal 

maupun mancanegara merasa aman untuk berwisata. 

sektor pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dapat dikatakan 

tergolong dalam kharaj yaitu pendapatan atas tanah atau 

hasil bumi. dimana dalam pengelola tanah harus 

membayar sewa atas tanah tersebut, atau disebut dengan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berkaitan dengan 

pendapatan dalam islam, pariwisata Kabupaten Pesisir 

Barat seharusnya masuk dalam kharaj yang ketentuan 

sumber pendapatan jelas dari pendapatan tanah atau hasil 

bumi. Namun saat ini sumber pendapatan pariwisata di 

Kabupaten Pesisir Barat tidak demikian, melainkan dari 

sumber lain.  Pengembangan pariwisata yang dilakukan 

oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat memang 

belum memiliki aturan resmi dalam menerapkan prinsip 

syariah. hal ini, menyebabkan Kabupaten Pesisir Barat   

belum mampu memberikan usaha yang maksimal dalam 

pengembangan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

Hasil penelitian menunjukkan hal yang positif. Dalam hal 

ini hasil yang positif juga bisa dikatakan sesuai dengan 

nilai dan prinsip dasar Ekonomi Islam yaitu kerja(resource 

utilization), Pemerataan kesempatan (equal opportunity), 

Persaingan (competition), Solidaritas (solidarity). Dalam 

hal ini pengembangan pariwisata bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat, bukan hanya dari 

kondisional nya saja tetapi dalam bentuk situasional 

dilapangan juga harus lebih diperhatikan. 
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B. SARAN 

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian 

yang dibahas oleh penulis maka ada beberapa saran dari 

penulis yaitu: 

1. Bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata perlu 

adanya pengelolaan yang lebih baik kedepannya, agar 

sektor-sektor yang menjadi sumber Pendapatan Asli 

Daerah dari sektor pariwisata bisa lebih meningkat lagi, 

contohnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu 

melengkapi fasilitas-fasilitas dan infarstruktur seperti jalan 

raya menuju objek wisata agar wisatawan mudah 

mengunjungi objek wisata dengan akses yang memadai. 

2. Memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam untuk mengembangkan wisata 

Kabupaten Pesisir Barat. 

3. Pemerintah harus merencanakan strategi khusus untuk 

mengembangkan pariwisata di kabupaten pesisir barat. 

Selain itu, menambah objek wisata yang menarik yang 

dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah dalam bidang pariwisata. 

4. Pemerintah harus menata, merawat, menjaga, 

memanfaatkan memelihara, melestarikan sumber daya 

yang telah Allah berikan jangan sampai disalah gunakan 

dalam pengembangannya  apalagi digunakan untuk 

keuntungan pribadi. 
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