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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “ANALISIS PERANAN OBJEK WISATA 

BUKIT IDAMAN TERHADAP PENINGKATAN 

PENDAPATAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM” Skripsi ini ditulis oleh ADY FIKHRY 

TAJUL HUSNA, NPM 1651010296, FAKULTAS EKONOMI 

DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN 

INTAN LAMPUNG. Pariwisata merupakan industry yang mampu 

memberikan manfaat langsung atau tidak langsung kepada pemerintah 

maupun masyarakat. Namun apabila tidak dicermati atau diwaspadai 

baik akan merusak tatanan atau nilai-nilai kehidupan masyarakat, 

social Pada observasi awal diperoleh sebagian besar masyarakat Desa 

gisting atas sangat tergantung dari hasil pertanian, maka jika terjadi 

penuruan harga hasil panen akan menjadi masalah bagi kehidupan 

ekonomi keluarganya. Seiring berkembangnya jaman masyarakat 

dituntut tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian saja Sehingga 

berdasarkan hal ini sangat memungkinkan terjadinya perubahan sosial 

masyarakat desa Gisting atas yang berprofesi petani untuk 

mengkonversi pekerjaannya di bidang industri pariwisata. Tingkat 

pendapatan di sektor pertanian yang relatif rendah dan keterbatasan 

sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja dipedesaan 

menyebabkan masyarakat pedesaan khususnya petani mencari 

alternatif pekerjaan yang lain di luar sektor pertanian. Munculnya 

industri dipedesaan membawa pergeseran dalam masyarakat. 

Pergeseran dari    masyarakat agraris menuju ke arah industri akan 

membawa pergeseran dalam bidang ekonomi maupun sosial. Maka 

dari itu membuat masyarakat  tidak hanya bertumpu pada sektor 

pertanian saja.  

Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana Peranan Obyek 

Wisata dalam meningkatkan Pendapatan masyarakat,dan Untuk 

mengetahui bagaimanakah Perspektif ekonomi islam terhadapPeranan 

Obyek Wisata dalam meningkatkan Pendapatan masyarakat.  

Jenis penlitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian 

dalam kancah sebenarnya. Penelitian field research dilakukan dengan 

menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, 

dalam penelitian ini bersumber pada lokasi diDesa Gisting Atas 

Kecamatan GistingKabupaten Tanggamus. Berdasarkan hasil 

wawancara, dapat dipahami bahwa dengan adanya Objek Wisata 

Bukit Idaman di desa Gisting Atas memberikan dampak positif bagi 
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masyarakat untuk berwirausaha dan mengurangi pengangguran serta 

meningkatkan pendapatan dari profesi sebelumnya. Sesuai dengan 

banyak nya para pengunjung yang datang, dan kondisi hari-hari libur 

tertentu. 

 

Kata Kunci : Objek Wisata ,Pendapatan ,Ekonomi Islam 
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MOTTO 

 

الَةُ فَاْنتَِشُروا فِي ْاألَْرِض َواْبتَُغوا ِمن فَْضِل هللاِ َواْذُكُروا  فَإَِذا قُِضيَِت الصَّ

 ُكْم تُْفلُِحونَ هللاَ َكثِيًرا لََّعلَّ 
Artinya: 

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di   muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.” (Q.S.Al-Jumu’ah/62:10). 

 

 

”Berpengetahuan luas, Berfikir bebas” 

(Ady Fikhry TH) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gamabaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu 

adanya penegasan arti dan makna dari istilah-istilah yang terkait 

dalam skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan 

tidak akan terjadi disinterprestasi terhadap penekanan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini 

merupakan proses penekanan terhadap pokok permaslahan yang 

akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah “ANALISIS 

PERANAN OBJEK WISATA BUKIT IDAMAN TERHADAP 

PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT 

MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ( Study kasus 

di desa gisting atas blok 7 kecamatan gisting kabupaten 

tanggamus )” maka perlu di uraikan pengertian dari istilah istilah 

pada judul tersebut sebagai berikut : 

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa 

(karangan,perbuatan,dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya.
1
 

2. Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang 

3. dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang 

dalam suatu 

4. peristiwa.
2
 

5. Objek Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang 

memiliki sumber dayawisata yang dibangun dan 

dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dandiusahakan 

sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
3
 

                                                             
1Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: PT. 
3Surat Keputusan Departemen Pariwisata, Pos, dan Teleomunikasi No.KM 

98/PW:102/MPPT-87 
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6. Pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan 

sebagainya),pencarian.
4
 

7. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-

luasnya dan terikat 

8. oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
5
 

9. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat 

kesadaran seseorang 

10. terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan atau 

pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang 

terjadi dengan pandangan yang luas.
6
 

1. Ekonomi Islam adalah Beberapa ahli mendefinisikan 

ekonomi islam sebagai 

ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang mengendalikan 

dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok pokok 

islam.
7
Definisi lain bahwa ekonomi islam merupakan 

sekumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Quran dan 

al-hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.
8
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan objektif 

a. Dengan adanya wisata tersebut penulis ingin melakukan 

penelitian tersebut karena melihat potensi wisata 

khususnya di desa Gisting atas blok 07 sangat potensial, 

tetapi kenyataannyasektor pariwisata tersebut belum 

mendapatkan perhatian yang serius dan  pemberdayaan 

yang optimal terutama dari pemerintah. 

                                                             
4Djausal, Anshory, Menara Siger (Bandar Lampung: Adhi Warna, 2009), h. 

16. 
5Ibid, Hal. 885 
6Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Seti , 2013), hlm. 

249 
7Lukman Hakim, Prinsip Prinsip Ekonomi Islam. (Bandung: Erlangga, 

2012), hlm. 10 
8Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 

4 
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b. Judul ini dipilih karena keingintahuan penulis untuk 

mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam 

terhadap prilaku masyarakat dalam bekerja. 

2. Alasan subjektif 

Dari aspek yang akan dibahas, permasalahan tersebut sangat 

memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin 

mengkaji lebih dalam tentang peranan objek wisata bukit 

idaman terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam 

persfektif ekonomi islam, mengingat litelatur dan sumber 

informasi dan sumber informasi dalam penulisan ini cukup 

tersedia. Peneitian ini sesuai dengan disiplin keilmuan yang 

penulis pelajari di fakultas ekonomi dan bisnis islam. Serta 

didukung lokasi penelitian yang terjangkau sehingga 

dipermudahkan dalam penelitian. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Manusia tidak mungkin hidup sendiri, tanpa berhubungan 

sama sekalidengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai 

makhluk sosial sudahmerupakan fitrah yang ditetapkan Allah 

(Sunnatullah) bagi mereka. Suatu halyang paling mendasar dalam 

memenuhi kebutuhan seorang manusia adalahinteraksi sosial 

dengan manusia lain melalui kegiatan ekonomi. 

Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang 

bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang 

bersifat primer, skunder, dan tersier.
9
Kegiatan ekonomi yang 

dimaksud bisa saja meliputi kegiatan produksi, distribusi, maupun 

jual beli dan jasa guna memperoleh harta sebagai tolak ukur untuk 

menentukan tingkat kesejahteraan manusia. 

Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya 

manusianya yang melimpah sebenarnya memiliki potensi yang 

bisa dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai modal untuk 

menekan krisis ekonomi yang sedang melanda negeri ini. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya pengerahan sumber 

                                                             
9Skousen, M, Teori-teori ekonomi modern, prenada media: Jakarta, 2005, 

hlm. 95 
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daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat ini akan 

meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga sumber daya di 

sekitarnya dapat ditingkatkan produktivitasnya.
10

 

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi 

kerakyatan yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan 

kesejahtraan masyarakat dan pembangunan daerah.Hal ini 

dilakukan secara menyeluruh dan merata sehingga perlu adanya 

pembinaan yang terarah dan terkoordinir.Disamping itu, konsep 

tentang pariwisata mencakup tentang upaya pemberdayaan, usaha 

pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta berbagai jenis usaha 

pariwisata.  

Lampung merupakan kota yang berpotensi besar dalam sektor 

pariwisata sampai saat ini masih menempati urutan kelima sebagai 

daerah tujuan wisata utama di Indonesia dilihat dari kunjungan 

wisata ke Daerah lampung yang meningkat cukup signifikan dari 

tahun ke tahun.Bukan hanya dari segi keindahan alam, namun 

juga dari konten dan faktor-faktor pendukungnya, seperti 

pelestarian cagar budaya, event-event berskala nasional maupun 

internasional, penginapan/hotel yang memadai, sampai 

infrastruktur yang menunjang konektivitas antarwilayah, seperti 

dibangun Jalan Tol Trans Sumatera dan Bandara Radin Inten II 

dalam waktu dekat akan diresmikan menjadi bandara 

internasional. 

Kategori objek wisata terbagi menjadi dua yang pertama 

adalah objek wisata yang dari perwujudan ciptaan manusia, tata 

hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat yang 

mempunyai daya tarik untuk dikunjungi, yang kedua adalah objek 

wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan alam  

dan tata lingkungan. Dalam Undang-undang No 9 Tahun 1990 

tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa wisata merupakan 

kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 

                                                             
10Mubyarto, Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan 

Kemiskinan, (Jakarta: Kumpulan karangan, 1996), h.  21. 
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dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk 

menikmati objek atau daya tarik wisata.
11

 

Dalam Al-Qur’an kepariwisataan juga dijelaskan bahwa 

perjalanan merupakan suatu perintah dan merupakan suatu 

keharusan untuk memahami dan mengambil I’tibar atau pelajaran 

dari hasil pengamatan dalam mengenal Tuhan Pencipta alam 

semesta ini.Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu 

yang ada dimuka bumi ini adalah semata mata untuk memenuhi 

kebutuhan semua makhluk-Nya dan juga agar mensejahterakan 

seluruh umat-Nya dan tidak ada yang sia-sia, segalanya telah 

memiliki fungsinya masing-masing.  

Kegiatan wisata idealnya pula akan meningkatkan pelibatan, 

partisipasi, dan peran serta masyarakat setempat secara aktif 

didalamnya, sebab masyarakat asli itu bermukim disekitar dan 

atau didalam obyek wisata yang dilakukan, memiliki lokasi 

tersebut sesuai hak dan adatnya, kehidupannya masih bergantung 

dari potensi sumber daya alam yang ada diwilayahnya, serta 

kehidupan social ekonominya masih sederhana sehingga perlu 

ditingkatkan.
12

 

Taman wisata merupakan salah satu bagian dari alam yang 

merupakan amanah untuk di manfaatkan manusia secara baik, 

sehingga tercipta sebuah hubungan kegiatan ekonomi yang adil 

bagi manusia, dalam hal ini hubungan kegiatan ekonomi yang 

terjalin antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sekitar 

taman wisata. 

Desa wisata yaitu sebuah kawasan yang berkaitan dengan 

wilayah atau berbagai kearifan lokal (adat-istiadat, budaya, 

potensi, yang dikelola sebagai daya tarik wisata sesuai dengan 

kemampuannya, yang ditunjukan untuk kepentingan sosial dan 

ekonomi masyarakat. Kearifan lokal atau system pengetahuan 

lokal yang dimaksud disini adalah pengetahuan yang khas yang 

milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah 

                                                             
11 .Undang-undang No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 
12 .Wahab Salah, Manajemen Kepariwisataan, Jakarta: PT Pradinya 

Paramita, 1989, hlm. 35 
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berkembang sekian lama , sebagai hasil dari proses hubungan 

timbal balik antara pnduduk tersebut dengan lngkunganya.
13

 

Masyarakat dipandang dapat terlibat dan atau menunjang 

dalam kegiatan sebuah taman wisata oleh wisatawan mancanegara 

dan domestik dalam penyediaan makanan dan minuman, tempat 

tinggal (Homestay, cottage), pemandu (guide), pijat tradisional, 

sarana dan prasarana transportasi, penyediaan peralatan wisata, 

hiburan berupa tarian, dan kegiatan-kegiatan lainnya. 

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata 

diharapkan akan mampu memberikan tambahan pendapatan 

masyarakat secara memadai, disamping pendapatan dari sektor 

pembangunan lainnya. 

Objek wisata menjadi komoditi yang banyak digunakan oleh 

suatu Negara, karena dengan adanya objek wisata maka potensi 

ekonomi sangat besar, seperti adanya pedagang yang menjajakan 

berbagai makanan dan minuman, penyediaan alat transportasi, dan 

berbagai jasa-jasa lainnya. Dengan demikian sektor pariwisata 

juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti kondisi 

moneter, tingkat pendapatan rata-rata penduduk, tingkat daya beli 

masyarakat, dan lain lain.
14

 

Pengembangan program pembangunan taman wisata idealnya 

akan mengembangkan pula berbagai jenis lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat setempat maupun masyarakat diluar wilayah 

objek wisata. Kegiatan wisata idealnya pula akan meningkatkan 

pelibatan, partisipasi, dan peran serta masyarakat setempat secara 

aktif didalamnya, sebab masyarakat asli itu bermukim di sekitar 

dan atau di dalam objek wisata yang dilakukan, memiliki lokasi 

wisata tersebut sesuai hak adatnya (hak ulayat), kehidupannya 

masih tergantung dari potensi sumberdaya alam yang ada 

diwilayahnya, serta kehidupan sosial ekonominya masih 

sederhana sehingga perlu ditingkatkan. 

                                                             
13Hary Hermawan,Dampakpengembangandesawisata nglangeranterhadap 

ekonomi masyarakat local, Jurnal Pariwisata, Vol. III No. 2 September 2016 
14Suyitno, Perencanaan wisata, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008, 

Hlm.14 
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Dengan diberlakukannya otonomi daerah, menjadikan setiap 

kabupaten atau kota di Indonesia lebih inovatif, kreatif dan 

bertanggung jawab dalam mencari, menggali dan 

menyembangkan daerahnya yang nantinya akan meningkatkan 

pendapatan daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah kabupaten 

Tanggamus dan Desa Gisting Atas untuk mengelola potensi 

didaerahnya, supaya kesehjahtraan masyarakat sekitar meningkat 

salah satunya yaitu dari sektor pariwisata. 

Tanggamus memang cukup dikenal dengan banyak tempat 

wisatanya, terutama didaerah kota agung Tanggamus, dengan 

pantainya yang banyak, lalu memanjang sampai kecamatan 

kelumbayan disana ada pantai gigi hiu dan teluk kiluan yang 

terkenal dengan lumba-lumbanya. Tak usah menemukan tempat 

wisata pantai di tanggamus lampung pun halnya dengan berbagai 

tempat wisata alam yang ada disana. Tanggamus yang punya 

daerah ketinggian punya beberapa spot poto yang menarik salah 

satunya adalah bukit idaman di gisting tanggamus. 

Bukit idaman merupakan salah satu wisata yang terletak di 

kabupaten tanggamus lampung. Dulu nama tempatnya bukan 

bukit idaman melainkan bukit singkek (pohon serai), setelah 

dilakukan renovasi atau perbaikan tempat wisatanya, akhirnya 

dibangun menjadi bukit idaman yang cukup menarik untuk 

dikunjungi wisatawan. 

Inisiatif menjadikan Bukit Idaman ini menjadi destinasi 

kunjungan wisata, merupakan inisiatif warga setempat. Mereka 

melihat objek wisata di Kabupaten Tanggamus sangat 

minim.Padahal, Daerah tanggamus (Gisting) ini memiliki 

keistimewaan tersendiri dan sangat jarang ada di daerah lain, 

sehingga cukup menarik untuk menjadi objek wisata unggulan 

bagi daerah tanggamus khususnya daerah gisting atas. 

Secara swadaya dan gotong royong, warga yang tergabung 

dalam kelompok sadar wisata Kelurahan gisting atas, berupaya 

merubah suasana ala kadarnya menjadi lokasi nyaman dan 

aman.Mereka merawat panorama keindahan daerah sekitar bukit 

idaman tetap terus terjaga keasriannya, dan menjadi daya tarik 
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tersendiri bagi para calon pengunjung untuk berwisata di 

wilayahnya. 

Mengingat sebagian besar masyarakat Desa gisting atas sangat 

tergantung dari hasil pertanian, maka jika terjadi penuruan harga 

hasil panen akan menjadi masalah bagi kehidupan ekonomi 

keluarganya. Seiring berkembangnya jaman masyarakat dituntut 

tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian saja,  

Sehingga berdasarkan hal ini sangat memungkinkan 

terjadinya perubahan sosial masyarakat desa Gisting atas yang 

berprofesi petani untuk mengkonversi pekerjaannya di bidang 

industri pariwisata. Tingkat pendapatan di sektor pertanian yang 

relatif rendah dan keterbatasan sektor pertanian dalam penyerapan 

tenaga kerja dipedesaan menyebabkan masyarakat pedesaan 

khususnya petani mencari alternatif pekerjaan yang lain di luar 

sektor pertanian. Menurut studi ILO tahun 1960 dalam Karsidi 

(2003) menemukan bahwa alasan orang-orang meninggalkan 

pekerjaan pertanian karena dua masalah pokok sebagai faktor 

utama yaitu : 

(1) tingkat pendapatan di sektor pertanian yang sangat rendah 

dan 

(2) adanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian. 

Munculnya industri di pedesaan membawa pergeseran dalam 

masyarakat. Pergeseran dari masyarakat agraris menuju ke 

arah industri akan membawa pergeseran dalam bidang 

ekonomi maupun sosial. Maka dari itu membuat masyarakat  

tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian saja. 

Dengan adanya Obyek Wisata Bukit Idaman dapat membantu 

menambah penghasilan penduduk sekitar dengan bekerja di obyek 

wisata ataupun berwirausaha seperti berjualan makanan dan 

minuman, rumah makan, tambal ban, penyewaan saung, dan lain 

sebagainya. 

Obyek Wisata Bukit Idaman yang sudah terkenal ini di Desa 

gisting atas banyak dikunjungi wisatawan.Wisata alam Bukit 

Idaman, merupakan wisata alam yang cocok untuk keluarga,para 

muda-mudi bersantai, mengisi liburan, atau menikmati akhir 

pekan. 
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Fasilitas yang terus dilengkapi dan disempurnakan oleh 

pengelolanya, menambah animo wisatawan untuk menikmati 

pesona wisata tersebut.Potensi wisata alam yang kini berkembang 

pesat dan mendapat sentuhan tangan dari Pemerintah Kabupaten 

Tanggamus itu mulanya digagas atau dikelola oleh desa ,seperti 

DAM  margo tirto gisting bawah. 

Letak geografis Bukit Idaman yang sangat strategis itu 

dijadikan destinasi wisata rakyat yang murah meriah pun akhirnya 

tercapai.Bukit Idaman yang terletak di gisting atas atau sekitar dua 

jam perjalanan dari Bandar Lampung. Gerbang masuk sekitar 100 

m di tepi jalan utama Gisting-kota agung atau arah menuju 

butterfly swimingpool, mempermudah masyarakat mengunjungi 

tempat ini. Bisa menggunakan angkutan umum (bus dan angkot) 

atau sepeda motor.Tempat parkir yang luas serta dilengkapi 

petugas penjagaan yang cukup ramah, membuat pengunjung 

nyaman untuk berlama-lama menikmati liburannya. 

Pemandangan yang utama dari bukit idaman gisting adalah 

melihat keindahan gunung tanggamus serta daerah gisting dari 

ketinggian. Gisting sendiri sudah termasuk daerah tinggi tentu 

tambah menarik, Setelah sampai diatas kita bisa menikmati 

semilir angin sambil duduk di gajebo sambil menikmati secangkir 

kopi dan jagung bakar yang jual warung – warung disana. 

Dengan hadirnya obyek wisata Bukit Idaman, telah membantu 

pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja. Bahkan karyawan 

yang ikut mengelola Bukit Idaman terserap sekitar 37 orang, dan 

menyerap hingga 100 orang apabila hari-hari besar seperti hari 

raya, dan hari besar lainnya.Belum lagi para pedagang di dalam 

areal wisata yang sebagian besar merupakan warga Desa Gisting 

atas. 

Dari uraian diatas maka dapat dipahami kegiatan 

kepariwisataan merupakan salah satu bidang yang dipandang 

dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan 

masyarakat. Hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk 

membahas lebih lanjut kegiatan tersebut, melalui penelitian yang 

penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: 
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“ANALISIS PERANAN OBJEK WISATA BUKIT 

IDAMAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN 

MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM” 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peranan Obyek Wisata Bukit Idaman Dalam 

MeningkatkanPendapatan masyarakat ? 

2. Bagaimanakah Pandangan Ekonomi Islam mengenai Peranan 

Objek WisataTerhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Obyek Wisata 

dalammeningkatkan Pendapatan masyarakat. 

b.  Untuk mengetahui bagaimanakah Perspektif ekonomi 

islam terhadapPeranan Obyek Wisata dalam 

meningkatkan Pendapatan masyarakat. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dengan mengetahui pemecahan permasalahan maka kegunaan 

yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan 

pemikiran yangbermanfaat bagi perkembangn ilmu 

ekonomi secara umum dan ilmuEkonomi Islam secara 

khususnya. 

1) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis 

mengenai analisisperanan obyek wisata dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat menurut perspektif 

ekonomi Islam. 

2) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga 

sebagailiteratur atau bahan informasi ilmiah. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti 

Penelitian ini di harapkan dapat menambah  khasanah 

ilmupengetahuan dan informasi dalam bidang 

ekonomi dan di harapkan dapat menjadi tambahan 

litelatur ilmu pengetahuan dan bahanbacaan bagi 

pihak yang membutuhkan dan dapat menambah 

pengetahuan mengenai peranan obyek wisata dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat ditinjau dari 

perspektif Ekonomi Islam. 

2) Bagi pemerintah daerah 

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam  hal 

pengambilan  kebijakan yang  menyangkut  

peningkatan peran pemerintah dalam  

mensejahterakan  masyarakat. 

3) Bagi masyarakat 

a. memberikan pengetahuan mengenai pengaruh 

yangdihasilkan oleh dari kegiatan usaha 

pariwisata. 

b. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan 

kebudayaan nasional, dengan adanya pariwisata 

masyarakat senantiasa menjaga keutuhan dan 

kelastarian objek wisata. 

 

F. Kerangka Pikir 

Pariwisata sangat diperlukan oleh manusia sebagai tempat 

berekreasi, sebagaipenghilang kejenuhan setelah bekerja, dan 

sebagainya.Selain itu dengan dikembangkannya sector pariwisata 

diharapkan mampu mengembangkan daerahdan meningkatkan 

pendapatan untuk pembangunan daerah. Kecuali hal tersebut 

keberadaan objek wisata yang dikembangkan diberbagai daerah 

dapat memberikan kesempatan kerja dan berusaha bagi penduduk 

daerah sekitar. Suatu kenyataan, bahwa keberadaan objek wisata 

yang berkembang di berbagai daerah tidak memberikan dampak 

bagi pemberian kesempatan kerja dan bahkankesempatan 
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berusaha bagi masyarakat yang tinggal disekitar wilayah 

objekwisata.Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir dapat 

dilihat pada bagan di bawah ini. 

 

Objek Wisata Pendapatan Masyarakat 

   (X)        ( Y) 

 

G. Metode Penelitian 

Metode adalah cara tepat untuk melakukan 

sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama 

untuk mencapai tujuan.
15

Sedangkan penelitian adalah 

pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis 

masalah yang pemahamannya memerlukan data dan 

penafsiran fakta-fakta. 

1. Jenis penelitian  

Jenis penlitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau 

lokasi penelitian dalam kancah sebenarnya. Penelitian field 

research dilakukan dengan menggali data yang bersumber 

dari lokasi atau lapangan penelitian, dalam penelitian ini 

bersumber pada lokasi diDesa Gisting Atas Kecamatan 

GistingKabupaten Tanggamus. 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian 

yangmemberikan gambaran suatu keadaan sejernih mungkin, 

tanpa ada perlakuanterhadap obyek yang diteliti.Pada 

umumnya penelitian ini bersifat deskriptifmerupakan 

penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah 

penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.
16

 

 

                                                             
15Sugiono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 

24. 
16Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai, (jakarta: LP3ES, 1986), h. 

4. 
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3. Sumber data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang 

melakukan penelitian.Data primer di peroleh dari hasil 

wawancara dengan informan yang mewakili 

populasi.Dataprimer  diperoleh dari wawancara langsung 

dengan masyarakat yang berwirausaha di objek wisata 

bukit idaman. 

b. Data sekunder 

Data sekunder meliputi data data penunjang dari data 

primer,yangdidapatkan melalui perpustakaan atau dari 

laporan-laporan penelititerdahulu. Data Sekunder yang 

penulis gunakan berasal dari buku-buku: Metode 

Penelitian, Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya, 

Ekonomia Otonomi Daerah, Perencanaan Pariwisata 

Pedesaan berbasis masyarakat, Manajemen 

Kepariwisataan, Metode Ekonomi dan Bisnis. Arsip-

arsip: Pengembangan objek Wisata Terpadu. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah himbauan keseluruhan karakteristik 

dari objek yang diteliti. Namun sebenarnya dalam 

penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, 

tetapi oleh Spardley dinamakan “sosial situation” atau 

situasi sosial yang terdiri dari atas tiga elemen yaitu : 

tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) 

yang berinteraksi secara strategis.
17

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah Desa Gisting Atas, dengan 

keseluruhan masyarakat Desa Pajaresuk yakni berjumlah 

7406, yang bekerja di objek wisata Bukit Idaman 20 

orang masyarakat sekitar dan sekarang yang bekerja 

dibukit idaman dibagi shif/waktu selama pandemi virus 

                                                             
17Suharsimi Arikunto,Ibid,h.22 
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corona (COVID-19) yang bekerja hanya 8 orang perhari 

dan yang lainnya bekerja dihari berikutnya.  

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian kecil dari 

populasi.
18

Tehnik pengambilan sampel menggunakan 

sampel Random Sampling yaitu pengambilan sampel dari 

populasi yang dilakukan secara acak, tanpa 

memperhatikan setrata dalam populasi itu.Sampel yang 

akan digunakan didalam penelitian terbagi dua yakni 

probabilitas sampling dan non probabilitas sampling.  

Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 

menggunakan non probabilitas sampling dengan teknik 

sampel yang dipakai yakni sampling jenuh. Sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagi sampel.
19

Dalam 

penelitian ini sampel yang digunakan berjumlah 8 orang 

yang bekerja/berdagang di objek wisata Bukit Idaman. 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling 

utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama 

penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian 

ini metode pengumpulan data dapat dilakukan yaitu dengan 

cara observasi, wawancara, dokumentasi. Guna memperoleh 

data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 

metode pengumpulan data yang dilaklukan peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara 

sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan 

gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan.Observasi sebagai alat pengumpulan data 

yang dapat dilakukan secara spontan dan dapat pula 

dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. 

                                                             
18Ibid,h.78 
19Nanang Martono, Metode Penelitian,h.76 
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Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara 

deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci 

dan melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat 

diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan 

kesimpulan yang memadai. 

Yang penulis maksud disini adalah peneliti turun 

langsung ke objek penelitian yaitu masyarakat yang 

terserap menjadi tenaga kerja dan yang berwirausaha di 

Objek Wisata Bukit Idaman.dengan tujuan mendapatkan 

data yang akurat.Tekhnik observasi dalam penelitian ini 

dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data primer 

dengan cara mengadakan pengamatan langsung di 

lapangan untuk mendapatkan data tentang keadaan 

lingkungan Objek Wisata Bukit Idaman, keadaan 

topografi, jenis pekerjaan dan jenis usaha yang dilakukan 

keluarga di Desa Gisting atas blok 07 Kabupaten 

Tanggamus. 

b. Interview / Wawancara 

Interview adalah teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-

keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan 

muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan 

kepada si peneliti. Untuk mengetahui persoalan obyek 

yang diteliti. Teknik wawancara yang diarahkan pada 

suatu masalah tertentu atau yang menjadi pusat 

penelitian.
20

 Ini merupakan sebuah proses untuk 

menggali informasi secara langsung dan mendalam 

sebagai data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan 

dengan informan yang dianggap memiliki representasi 

informasi yang relevan dengan penelitian. 

Jenis interview yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah interview bebas terpimpin yaitu 

penginterview membawa kerangka pertanyaan-

pertanyaan yang akan disajikan kepada yang diteliti. 

                                                             
20 Ibid, h.224 
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Penulis menggunakan interview terpimpin karena 

menurut penulis cara ini yang lebih efektif dalam proses 

penelitian ini sehingga memudahkan penulis untuk 

mendapatkan informasi dari masing-masing responden. 

Responden yang akan di interview yaitu masyarakat yang 

terserap menjadi tenaga kerja dan yang berwirausaha di 

Objek Wisata Bukit Idaman. 

c. Dukomentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkip, buku-buku, 

surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-

agenda.
21

Data-data tersebut bersifat tidak terbatas pada 

ruang dan waktu, diharapkan mampu memperkaya teori, 

pendapat serta pemikiran terkait dengan peranan bukit 

idaman terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dalam 

perspektif ekonomi Islam. 

6. Analisis data 

Pada dasarnya proses analisis data itu di mulai dari 

menelaah data secara keseluruhan yang telah tersedia dari 

berbagai macam sumber, baik itu pengamatan, wawancara, 

catatan lapangan dana yang lainnya. Metode pengolahan data 

yang digunakan adalah Metode Pendekatan Induktif 

menekankan pada pengamatan terdahulu,lalu menarik 

kesimpulan berdasarkan pengamatan tertsebut. Contoh-

contoh kongkrit dan fakta-fakta yang diuraikan terlebih 

dahulu,baru kemudian dirumuskan menjadi sebuah 

kesimpulan atau jenerelisasi. Pada metode induktif, dikaji 

melalui proses yang berlangsung dari fakta  dan analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

yaitu proses secara sistematis mencari dan mengolah 

berbagai data yang bersumber dari Wawancara, pengamatan 

lapangan, dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan 

suatu laporan temuan penelitian. Dalam penelitian ini data 

                                                             
21  Ibid, h.32. 
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yang telah di dapat peneliti kemudian dianalisa dengan 

metode kualitatif, yaitu dengan cara menerapkan informasi-

informasi faktual yang diperoleh dari masyarakat yang 

terserap menjadi tenaga kerja dan yang berwirausaha di 

Objek Wisata Bukit Idaman Gisting Atas blok 07 Kabupaten 

Tanggamus, dalam hal ini Masyarakat dalam meningkatkan 

perekonomian (pendapatan) masyarakat dianalisis dengan 

berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

B II PERISTIWA 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pariwisata 

1. Pengertian Objek Wisata 

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan 

tujuan mendapat kenikmatan, Mencari kepuasan, mengetahui 

sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau 

istirahat, menunaikan tugas, berjarah, dan lain-lain, bukankah 

merupakan baru saja kegiatan yang baru saja dilakukan 

manusia masa kini.
22

 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat 

dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah 

pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar pada 

khususnya. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004, 

UU No. 33 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan lebih 

luas pada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya, 

membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan 

tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh 

potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka 

menopang perjalanan pembangunan di daerah, dengan 

adanya UU tersebut Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan 

untuk mengembangkan obyek wisata. Pengembangan 

pariwisata merupakan amanat UU No. 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa pemerintah 

bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan 

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 

kepariwisataan untuk mendukung pembangunan 

kepariwisataan (pasal 11 UU No. 10 Tahun 2009). 

Pengembangan pariwisata di Indonesia bertujuan untuk 

mengurangi kemiskinan, melestarikan alam, lingkungan dan 

                                                             
22 James J. Spillane (1987). Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya. 

Yogyakarta 
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sumber daya, mengembangkan budaya, memperbaiki citra 

bangsa, dan memperkuat hubungan dengan negara lain.
23

 

Menurut definisi yang luas Pariwisata adalah perjalanan 

dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan 

perorangan maupun kelompok sebagai mencari 

keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan 

lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam dan 

ilmu.
24

 

Jadi, pariwisata merupakan industry yang mampu 

memberikan manfaat langsung atau tidak langsung kepada 

pemerintah maupun masyarakat. Namun apabila tidak 

dicermati atau diwaspadai baik akan merusak tatanan atau 

nilai-nilai kehidupan masyarakat, social. 

2. Peranan  Objek Wisata 

Peran pariwisata saat ini antara lain adalah pertama, peran 

ekonomiyaitu peran ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa 

negara. Kedua, peran social yaitu, sebagai pencipta lapangan 

pekerjaan, dan yang terakhir adalah perankebudayaan yaitu, 

memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga poin 

diatas dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:
25

 

1. Peran Ekonomi  

Naisbit dalam “Global Paradox” Menjelaskan bahwa 

pariwisata penyumbang ekonomi terbesar bagi ekonomi 

global yang tidak ada tandingannya dimasa yang akan 

dating, adapun pertimbangannya adalah : 

a. Pariwisata memperkerjakan 204 juta orang diseluruh 

dunia atau satu dari setiap Sembilan pekerja, yaitu 

10,6 % dari angkata kerja. 

b. Pariwisata penyumbang Ekonomi terkemuka didunia 

yang menghasilkan 10,2 % produk domestic bruto 

dunia. 

                                                             
23Sana Alim Irhamna( 2017).Economics Development Analysis 

Journal.Universitas Negeri Semarang. 
24H Kodhyat (1983).Diperlukan Pengertian yang Lebih Komprehensif.hlm. 

IV. 
25Ardi Surwiyanngta (2003). Media Wisata.Vol No. 2 No. 1. 
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c. Pariwista adalah produsen terkemuka untuk 

mendapatkan pajak sebesar $55 Miliar. 

2. Peran Sosial 

1. Struktur Sosial 

a. Transaksi kesempatan kerja dari sektor pertanian 

ke sektor pelayanan. 

b. Moderenisasi dalam cara-cara pertanian dan 

penjulan hasil panen. 

c. Pemerataan pendapatan masyarakat di DTW yang 

di kunjungi masyarkat. 

d. Berkurangnya perbedaan dalam pendidikan ddan 

kesempatan berusaha atau pekerja. 

2. Moderenisasi Keluarga 

a. Kaum wanita memperoleh status baru dari petani 

tradisional menjadi pedangan acungan, pemilik 

toko cendra mata, restoran atau bekerja pada 

kerajinan tangan dan karyawan hotel. 

b. Terjadi kelonggaran perlakuan orangtua pada 

anak-anak dari disiplin ketat menjadi anak bebas 

memilih sesuai dengan apa yang dicita-

citakannya 

3. Peningkatan Dalam Wawasan Masyarakat 

a. Terjadinya tingkah laku kearah yang positif, 

terutama dalam etika dan komunikasi antar 

sesame. 

b. Dapat menghilangkan prasangka-prasangka 

negatif terhadap etnis lain. 

4. Peran Budaya 

Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, 

kesenian,peninggalan sejarah yang selain menjadi 

daya tarik wisata juga menjadimodal utama untuk 

mengembangkan pariwisata. Oleh karena 

itu,pengembangan pariwisata akan mengupayakan 
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agar modal utama tersebuttetap dipelihara, 

dilestarikan dan dikembangkan.Contoh : 

Wisatawan datang mengunjungi suatu DTW untuk 

melihat arsitektur yang unik, gedung-gedung 

bersejarah monumen dan membeli cendra mata khas 

daerah tersebut. 

3. Indikator Keberhasilan Pariwisata 

Indikator keberhasilan dari manajemen destinasi pariwisata 

yang mengacu pada Pedoman Manajemen Pengembangan 

Destinasi Pariwisata adalah: 

a. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait 

memahami tentang manajemen destinasi pariwisata dan 

pembangunan pariwisata berkelanjutan. 

b. Pemerintah daerah mampu merumuskan dokumen 

perencanaan manajemen pariwisata yang berbasis 

masyarakat. 

c. Pemerintah daerah mampu mengimplementasikan 

dokumen perencanaan manajemen    destinasi pariwisata. 

d. Terwujudnya destinasi pariwisata yang memiliki daya 

saing tinggi yang diukur dengan: 

1.  Bertambahnya jumlah wisatawan. 

2.  Meningkatnya lama tinggal wisatawan. 

3. \ Meningkatnya kepuasan wisatawan. 

4.  Meluasnya kesempatan kerja dan kesempatan 

berusaha. 

5.  Meningkatnya kualitas lingkungan disekitar destinasi. 

6.  Meningkatnya kemitraan antar-stakeholder dalam 

pengembangandestinasi.
26

 

4. Jenis-Jenis Pariwisata 

Pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan  untuk 

mengunjngi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata adalah 

sebagai berikut.
27

 

                                                             
26Shofwan Hanief & Dian Pramana, Pengembangan Bisnis Pariwisata 

Dengan Media Sistem Informasi, (Yogyakarta: IKAPI), h. 43 
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1. Wisata Budaya 

Yaitu perjalanan yag dilakukan atas dasar keinginan untuk 

memperluas pandangan hidup sesorang degan jalan 

mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain 

atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan 

adat istiadat mereka, cara hiup mereka, budaya dan seni 

mereka. Seiring perjalanan serupa ini disatukan dengan 

kesempatan-kesempatan mengambil bagin dalam 

kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni ( seni 

tari, seni drama, seni music dan seni suara), atau kegiatan 

yang bermotif kesejarahan dan sebagainya. 

2. Wisata Maritim atau Bahari 

enis wisata ini banyak dikaitkan dengan olahraga air, 

lebih-lebih didanau, pantai, teluk atau laut seperti 

memancing berlayar, menyelam sambil melakukan 

pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, 

melihat–lihat taman laut dengan pemandangan indah di 

bawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan 

yang banyak dilakukan didaerah–daerah atau negara–

negara maritime. 

3. Wisata Cagar Alam 

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan 

oleh agen atau biroperjalanan yang mengkhususkan 

usaha–usaha dengan jalan mengatur wisata ketempat 

ataudaerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah 

pegunungan dan sebagainya yangkelestariannya 

dilindungi oleh undang–undang. Wisata cagar alam ini 

banyak dilakukanoleh para penggemar dan pecinta alam 

dalam kaitannya dengan kegemaran memotretbinatang 

atau marga satwa serta pepohonan kembang beraneka 

warna yang memangmendapat perlindungan dari 

pemerintah dan masyarakat. 

                                                                                                                                   
27Pendit, I Nyoman, S. 1999. Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana. 

Jakarta: PT 

Pradnya Paramita, cetakan ke-enam edisi revisi. 
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4. Wisata Buru 

Jenis ini banyak dilakukan di negeri–negeri yang memang 

memiliki daerah atauhutan tempat berburu yang 

dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan 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, 

seperti berbagai negeri di Afrika untuk berburu gajah, 

singa, ziraf, dan sebagainya. 

5. Wisata Ziarah 

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, 

sejarah, adat istiadat dankepercayaan umat atau kelompok 

dalam masyarakat.Wisata ziarah banyak dilakukan 

olehperorangan atau rombongan ke tempat–tempat suci, 

ke makam–makam orang besar ataupemimpin yang 

diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, 

tempatpemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia 

ajaib penuh legenda. 

5. Daya Tarik Pariwisata 

Daya tari k wisata adalah segala sesuatu di suatu tempat yang 

memiliki keunikan, keindahan, kemudahan dan nilai yang 

berwujudkeanekaragaman kekayaan alam maupun buatan 

manusia yang menarik dan mempunyainilai untuk dikunjungi 

dan dilihat oleh wisatawan. 

Faktor-faktor yang dapat menjadi daya tarik wisata yaitu
28

 : 

1. Iklim suatu daerah. 

2. Gencarnya usaha promosi. 

3. Produk barang maupun jasa pada suatu daerah. 

4. Even-even khusus. 

5. Insentif potongan harga dan sejenis. 

6. Ajakan teman. 

7. Mengunjungi kerabat dan teman. 

                                                             
28Pitana, I. Gde dan Gayatri, Putu G. 2005.Sosiologi Pariwisata. Jogjakarta. 

Penerbit Andi 
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8. Daya tarik wisata. 

9. Budaya, dan 

10. Lingkungan alamiah maupun buatanmanusia. 

6. Potensi Pengembangan Objek Wisata 

Potensi menurut Majdi adalah suatu kemampuan , 

kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai 

kemungkinan untuk bias dikembangkan lagi menjadi bentuk 

yang lebih besar. 

Potensi wilayah menurut Sujali adalah kemampuan 

suatu daerah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan, 

diekploitasi dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan 

secara lebih lanjut sehingga bias meningkatkan dan 

menciptakan kemampuan wilayah yang memadai 

Potensi menjadi hal yang harus diperhatikan dan dilihat 

lebih jauh lagi, hal itu dimaksudkan agar semua kelebihan dan 

potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan 

dimaksimalkan secara sempurna.Tentu semuanya tidak lepas 

dari peran semua pihak yang berkaitan, baik secara langsug 

maupun tidak langsung.Potensi suatu daerah dan 

kepariwistaan merupkan dua hal yang memiliki keterkaitan 

erat, keduanya dapat bergerak maju untuk melakukan 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Jadi yang dimaksud potensi wisata adalah sesuatu yang 

dapat dikembangkan menjadi daya tarik sebuah obyek wisata. 

Sebuah destinasi dapat dikatakan akanmelakukan 

pengembangan wisata jikasebelumnya sudah ada aktivitas 

wisata. Untukdapat meningkatkan potensi pariwisatanya,yang 

perlu dilakukan adalah merencanakanpengembangan wisata 

agar dapat lebih baikdari sebelumnya. Tiga prinsip utama 

dalamsustainability developmentyaitu :
29

 

1. Ecological Sustainability, yaknimemastikan bahwa 

pengembangan yangdilakukan sesuai dengan proses 

                                                             
29McInteyre George, 1993, Sustainable Tourism Development, Guide for 

LocalPlanners. WorldTourism Organization. 
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ekologi,biologi, dan keragaman sumber dayaekologi yang 

ada. 

2. Social and Cultural Sustainability, yaitumemastikan 

bahwa pengembangan yangdilakukan memberi dampak 

positif bagikehidupan masyarakat sekitar dan 

sesuaidengan kebudayaan serta nilai-nilai yangberlaku 

pada masyarakat tersebut. 

3. Economic Sustainability, yaitu memastikanbahwa 

pengembangan yang dilakukanefisien secara ekonomi dan 

bahwa sumberdaya yang digunakan dapat bertahan 

bagikebutuhan di masa mendatang. 

Sementara itu dilain hal, sektorpariwisata terdiri atas 

beberapa komponenyangberbeda yang harus benar-

benardimengerti dan direncanakan dandikembangkan 

secara terintegrasi dalammasyarakat.Segalanya untuk 

kenyamananperencanaan pariwisata dalam masyarakat itu 

sendiri. 

 

B. Pendapatan  

1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu indicator untuk 

mengukur kesejahtran seseorang atau masyarakat, sehingga 

pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi 

suatu masyarakat. 

Pendapatan individu merupakan pendapatan yang 

diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari 

pembayaran atas pegunaan faktor-faktor produksi yang 

dimilikinya dan dari sumber lain.
30

 

Pendapatan per kapita ( per kapita income) adalah 

pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu 

periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per 

kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang 

dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu 

                                                             
30Sukirno, Sadono. 2000. Mikro Ekonomi Modern: Perkembangan 

pemikiran dari klasik sampai keynasian         baru, Edisi 1. PT Raja Grafindo, Jakarta 
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Negara pada suatu periode tertentu.Pendapatan per kapita 

diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi 

dengan jumlah penduduk suatu Negara pada tahun tersebut. 

Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita 

masyarakat, yaitu denngan cara menyediakan lapangan 

pekerjaan yang memadai, menggalakkan program kerja 

berencana, dan transfer pemerintah kepada golongan-

golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. Sumber 

pendapatan Rumah Tangga di pedesaan tidak hanya berasal 

dari satu sumber, namun rumah tangga melakukan 

diversifikasi pekerjaan sehingga masyarakat di pedesaan 

memiliki berbagai macam sumber pendapatan.
31

 

Pendapatan dapat dihitung dengan tiga cara yaitu: 

a. Cara Pengeluaran yaitu pendapatan dihitung dengan 

menjumlahkan nilai pengeluaran atau perbelanjaan 

barang-barang dan jasa. 

b.  Cara Produksi yaitu pendapatan dihitung dengan 

menjumlahkan nilaibarang dan jasa yang dihasilkan. 

c. Cara Pendapatan yaitu pendapatan yang diperoleh 

dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang 

diterima.
32

 

2. Jenis-Jenis Pendapatan 

Ada banyak jenis pendapatan pendapatan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan bersih (disposable income)Jenis pendapatan 

ini yaitu pendapatan yang sudah dikurangi biaya dan 

pengeluaran lainnya. 

2. Pendapatan kotor Jenis pendapatan kotor yaitu pendapatan 

yang belum dikurangi biaya dan pengeluaran lainnya 

3.  Pendapatan diterima di muka (unearned revenue or 

income)Jenis pendapatan ini yaitu pendapatan diterima di 

muka tetapi belum diakui sebagai pendapatan dan dicatat 

                                                             
31Sri Heri Susilowati, dkk. “Diversifikasi Sumber Pendapatan Rumah 

Tangga di Pedesaan”.Jurnal FAE. Vol. 20 No. 1(Mei 2002), h. 97 
32Sadono Sukirno,Makroekonomi: Teori Ekonomi Pengantar......., h. 50 
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sebagai utang pendapatan pada saat penerimaannya, dan 

baru akan diakui sebagai pendapatan apabila perusahaan 

telah menyelesaikan kewajibannya berupa pengiriman 

barang atau penyerahan jasa kepada pihak yang 

bersangkutan pada waktu yang akan datang.  

4. Pendapatan yang masih harus diterima (accrued revenues 

or accrued receivable)Jenis pendapatan ini yaitu 

pendapatan yang sudah dihasilkan walaupun piutang yang 

bersangkutan belum jatuh tempo atau belum saatnya 

untuk dilakukan penagihan. 

5.  Pendapatan usaha (operating revenueJenis pendapatan ini 

yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan utama 

perusahaan. 

6.  Pendapatan lain-lainPendapatan lain-lain yaitu jenis 

pendapatan yang berasal dari sumber-sumber diluar 

kegiatan utama perusahaan, tidak termasuk dalam 

pendapatan operasi, misalnya: pendapatan bunga, 

pendapatan sewa, pendapatan deviden dan laba penjualan 

aktiva tetap. 

Menurut teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan 

permanen dari Milton friedman, pendapatan masyarakat 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pedapatan Permanen (Permanent Income) 

Yaitu pendapatan yang selalu diterima pada periode 

tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya.Misalnya 

pendapatan dari hasil panen padiatau pendapatan 

permanen dapat disebut juga pendapatan yang 

diperolehdari semua faktor yang mementukan 

kekayaan. Secara garis besarpendapatan permanen ini 

dibagi menjadi tiga golongan yaitu:
33

 

 

                                                             
33Anida Wati, “Analisis Peranan Objek Wisata Talang Indah Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi 
Program Study Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) h. 53 
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1. Gaji dan Upah 

Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut 

melakukanpekerjaan untuk orang lain yang 

diberikan dalam waktu satuhari, satu minggu 

maupun satu hulan. 

2. Pendapatan dari Usaha Sendiri 

biaya yang dibayar dana usaha merupakan 

usahamilik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja 

berasal darianggota keluarga sendiri, nilai sewa 

capital milik sendiri Merupakan nilai total dari 

hasil produksi yang dikurangidengan biaya-, dan 

semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan. 

3. Pendapatan dari Usaha Lain 

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan 

tenaga kerja, dan biasanya merupakan pendapatan 

sampingan antaralain, pendapatan dari hasil 

menyewakan aset yang dimilikiseperti rumah, 

ternak dan barang lain, bunga dari 

uang,sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari 

pension dan lain-lain.
34

 

b. Pendapatan Sementara 

Yaitu pendapatan yang tidak dapat diperkirakan 

sebelumnya.Yang termasuk dalam kategori 

pendapatan ini adalah danasumbangan, hibah dan lain 

sebagainya yang sejenis.
35

 

3. Sumber-Sumber Pendapatan. 

Adapun sumber pendapatan masyarakat atau rumah tangga 

yakni: 

a. Dari upah dan gaji yang diterima sebagai ganti tenaga 

kerja. 

                                                             
34Suparmoko, Keuangan Negara: Teori dan Praktek, (Yogyakarta: BPFE, 

2000), h. 45 
35Anida Wati, “Analisis Peranan Objek Wisata Talang Indah Terhadap 

Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”........, h. 54 
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b. Dari hak milik seperti modal dan tanah. 

c. Dari pemerintah. 

Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji diseluruh 

rumah tangga disebabkan oleh perbedaan dalam karakteristik 

pekerja (keahlian,pelatihan, pendidikan, pengalaman dan 

seterusnya) dan dari perbedaanjenis pekerjaan.Pendapatan 

rumah tangga juga beragam menurut jumlahanggota rumah 

tangga, tergantung pada jumlah dan jenis hak 

yangdimilikinya. Sedangkan pendapatan transfer dari 

pemerintah mengalirsecara substansial, tetapi tidak secara 

eksklusif ditujukan pada masyarakatyang berpendapatan lebih 

rendah. Kecuali untuk jaminan sosial,pembayaran transfer 

dirancang secara umum untuk memberikanpendapatan pada 

orang yang membutuhkan. 

Pemerintah daerah diharapkan lebih dalam menggali 

sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja 

dalam koridor perundang-undangan khususnya untuk 

memenuhi keutuhan pembiayaan pemerintah dan 

pembangunan daerahnya melalui pendapatan asli daerah 

(PAD).Dan tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah 

semakin besar seiring dengan semakin banyaknya 

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu 

sendiri. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam 

Islam adalah agama yang realistis, tidak tenggelam dalam 

dunia khayal dan lamunan saja.Tetapi Islam berjalan bersama 

manusia dalam dunia kenyataan dan realistis.Islam tidak 

memperlakukan manusia sebagaimana malaikat yang mempunyai 

dua sayap, tiga, emapat dan seterusnya.Akan tetapi Islam 

memperlakukan mereka sebagai manusia yang butuh makan, 

minum, beraktifitas di pasar bahkan hiburan atau pariwisata. 

Oleh karena itu Islam tidak mewajibkan umatnya agar 

seluruh percakapannya berupa dzikir, diamnya berarti berfikir, 

seluruh pendengarannya hanya kepada Al-Qur'an, dan seluruh 
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waktu senggangnya ada di masjid. Tetapi Islam mengakui fitrah 

dan naluri yang diciptakan Allah pada diri mereka, yaitu Allah 

menciptakan mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, 

bersenang-senang, tertawa, bermain dan berwiasata atau 

bertamasya, sebagaimana Allah S.W.T. menciptakan mereka 

suka makan dan minum. 

Dalam kesejarahannya, pariwisata dalam tradisi Islam 

dimulai dari kemunculan Islam sebagai agama yang universal, 

yaitu ketika dikenal konsep ziyarah, yang secara harfiyah berarti 

berkunjung.Dari budaya ziyarah, lahir berbagai bentuk pranata 

social Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. 

Selanjutnya, lahir konsep dhiyafah, yaitu tata karma berkunjung 

yang mengatur etika dan tatakrama serta hokum hubungan social 

antara tamu (dhaif) dengan tuan rumah (mudhif). Konsep Ziyarah 

tersebutpun mengalami mengalami perkembangan dan 

melahirkan berbagai bentuknya.
36

 

Ziyarah yang kita artikan pariwisata atau tour dalam Islam, 

baik yang terkandung dalam Al-qur’an maupun hadits dan 

sejumlah pandangan ulama, mengenal pula berbagai terminology, 

seperti al-safar, intisyar, arrihlah dan istilah-istilah yang sekar 

dengan terma tersebut. 

Istilah rihlah bisa kita jumpai dalam Al-Qur’an surat 

Quraisy [106] ayat 2: 

ۡيفِ  تَبِٓء َوالصَّ     ٖاٰلفِِهۡن ِرۡحلَتَ الشِّ

Artinya :  kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan 

musim panas. 

Rihlah dalam ayat ini mengandung pengertian perjalanan 

bisnis.Yaitu orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan pada 

musim dingin dan musim panas.Perjalanىan yang mereka 

lakukan bukan sekedar untuk berpariwisata melahirkan 

perjalanan untuk kegiatan bisnis. 

Menurut Fazrulrahman, pangsa pasar Quraisy sampai 

wilayah Syiria, Turki, Bulgaria, Yunani, Eropa Timur, Yaman, 

                                                             
36AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA 

SOSIAL ISLAM 
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Oman, atau bekerjasama dengan pedagang Cina, India, singgah di 

pelabuhan Aden.
37

Jika dilihat dari peta bisnis yang 

dikembangkan oleh kaum Quraisy yang begitu luas, tampak 

bahwa mereka mampu meletakkan prinsip-prinsip perdagangan 

lintas Negara atau go to global market. Mereka pergi menjadi 

pemain global, tidak hanya jago kandang. 

Profesi yang dipilih orang-orang Quraisy sebagai seorang 

pebisnis dilatar- belakangi oleh kondisi Jazirah Arab yang kering, 

susah air, dan tidak kondusif jika menjadi petani atau peternak. 

Oleh karena itu, mereka lebih memilih profesi sebagai seorang 

pebisnis daripada profesi sebagai petani atau peternak. 

Kompetensi bisnis yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy 

jika dikaitkan dengan perdagangan modern saat ini, sama 

halnyadengan Hongkong atau Singapura, negeri yang miskin 

dengan sumber daya alam, tetapi mempunyai kemampuan untuk 

menggerakkan dan mengontrol alur ekspor di regional Asia 

Tenggara dan Asia Pasifik. Bagaimana dengan Indonesia yang 

luas salah satu pulaunya (Riau) lima puluh kali Singapura, 

dengan potensiم ekspor dan sumber daya alam yang 

melimpah.?Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita untuk bercermin 

dari ayat di atas.  

Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi 

ketentuan syariah.Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak 

orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat 

universal. 

 Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata 

dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek 

dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai dan etika syariah.
38

 

Kegiatan pariwisata bersinggungan dengan aktifitas 

ekonomi, tentunya ini memerlukan penanganan yang serius 

                                                             
37Fazlurrahman.Muhammad As Trader. London: The Muslim Trust. hlm. 3. 
38Bagyono,Op.Cit, hlm. 21 
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supaya yang kita peroleh bukan hanya aktifitas wisata tetapi 

mampu membangun perekonomian yang kuat melalui aktifitas 

pariwisata tersebut,Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya 

pada wisata religi. 

Menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan 

Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI), pariwisata syariah memiliki kriteria 

umum sebagai berikut: 
39

 

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum. 

2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan. 

3. Menghindari kemusrikan dan khurafat. 

4. Menghindari maksiat. 

5. Menjaga perilaku, etika dan nilai-nilai luhur kemanusian 

seperti menghindari perilaku hedois dan asusila. 

6. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan. 

7. Bersifat universal dan inklusif. 

8. Menjaga kelestarian lingkungan. 

9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. 

Jika melihat sepirit ayat di atas, pada hakikatnya aktifitas 

bepergian atau aktivitas pariwisata dalam Islammerupakan 

aktifitas yang dianjurkan oleh syara’ karena fitrah manusia dalam 

kehidupannya tidak meluluh melakasanakan ibadah mahdhah 

yang waktu, jumlah pelaksanaannya sudah ditentukan oleh 

syara’. Syara’ juga mendorong umat Islam supaya mengenal alam 

sekitarnya, sehingga jika aktifitas pariwisata tersebut mempu 

menjadikan pelakunya lebih mengenal penciptanya, lebih 

menjaga lingkungan sekitarnya hal ini tentunya sangat dianjurkan 

karena makna ibadah bukan hanya ibadah mahdhah tetapi masuk 

di dalamnya ibadah ghairu mahdhah. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Pertama, Anida Wati dengan judul “Analisis Peranan Objek 

Wisata Talang Indah Terhadap Peningkatan Pendapatan 

                                                             
39Ibid, hlm.33-34 
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Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study pada 

masyarakat Desa Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten 

Pringsewu).Dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa, 

Keberadaan objek Wisata Talang Indah memberikan kontribusi 

sangat besar sebagai salah satu tempat yang mampu menyerap 

tenaga kerja sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar khususnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

masyarakat Desa Pajaresuk yang menjadi tenaga kerja sebagai 

pengelola dan karyawan di Objek Wisata Talang Indah. 
40

 

Kedua, Arini Wijayanti dengan judul “Analisis Peranan 

Objek Wisata Telaga Gupit dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Gadingrejo Dalam 

Persektif Ekonomi Islam.Dari hasil penelitian tersebut 

didapatkan hasil bahwa, Keberadaan objek wisata Telaga Gupit 

memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai alat penyerap 

tenaga kerja dan penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

sekitar.Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat Tegalsari 

yang bekerja menjadi pengelola dan karyawan di Telaga Gupit.
41

 

Ketiga, Faizal Zulmi dengan judul peranan sektor pariwisata 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi 

lampung.Penelitian ini menunjukan bahwa peranan sektor 

pariwisata didalam suatu daerah atau Negara dapat dillihat 

seberapa besar peranan sektor pariwisata tersebut dapat 

berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.Jumlah 

hotel, junlah restoran dan jumlah kunjungan wisatawan 

berpengaruh signifikan.Sedangkan jumlah objek wisata tidak 

berpengaruh pendapatan asli daerah.
42

 

Keempat, Muhammad firdaus dengan judul “pengaruh objek 

wisata waduk terhadap pendapatan pedagang desa jeulikat 

                                                             
40Anida Wati, “Analisis Peranan Objek Wisata Talang Indah Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi 

Program Study Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas 
Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) h. 158 

41Arini Wijayanti dengan judul “ Analisis Peranan Objek Wisata Telaga 

Gupit dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan 

Gadingrejo Dalam Persektif Ekonomi Islam,  h.105 
42Faisal Zulmi, “peranan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD) di provinsi lampung”, jurnal ilmu ekonomi, 2018. 
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kecamatan blangmangat kota lhokseumawe”, penelitian ini 

menunjukan bahwa secara parsial dapat disimpulkan bahwa 

variable jumlah pengunjung berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan masyarakat waduk jaulekat.
43

   

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

terletak pada variabelnya dimana variabel  X yaitu Peranan objek 

wisata dan Variabel Y Yaitu Peningkatan pendapatan 

masyarakat. Dari penelitian terdahulu di peroleh hasil bahwa 

peran sektor pariwisata terhadap peningkatan pendapatan 

masyarakat sangat lah besar, Hal ini dibuktikan dengan adanya 

sejumlah masyarakat yang menjadi tenaga kerja sebagai 

pengelola dan karyawan di Objek Wisata Tersebut.Sedangkan 

perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada lokasi 

penelitian dimana pada penelitian ini berlokasi di objek wisata 

bukit idaman gisting kecamatan gisting kabupaten tanggamus. 

BAB III LAPORAN HASIL PEN 

  

                                                             
43Muhammad firdaus dengan judul, “pengaruh objek wisata waduk terhadap 

pendapatan pedagang desa jeulikat kecamatan blangmangat kota lhokseumawe”, 

jurnal ekonomika Indonesia, Vol VIII No 02 desember 2019. 
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