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ABSTRAK 

 

 Pariwisata mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa Negara 

di samping sector migas. Sebagai sumber devisa, pariwisata 

penyimpan  potensi yang sangat besar, penelitian ini difokuskan pada 

peran dinas pariwisata dalam  mengembangkan wisata halal untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten pesisir barat, 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya pada latar 

belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti adalah, 

Bagaimana  peran  Dinas Pariwisata dalam mengembangkan wisata 

halal untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Pesisir Barat dan 

Bagaimana peran wisata halal dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui peran dinas pariwisata dalam 

mengembangkan wisata halal untuk meningkatkan PAD di Kabupaten 

Pesisir Barat serta untuk mengetahui peran wisata halal dalam 

Perspektif Ekonomi Islam  

  jenis penelitian ini adalah penelitian  kasus dan penelitian 

lapangan, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang 

digunakan data skunder dan data primer, dengan menggunakan 

pengumpulan data yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. 

 Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan, maka hasil dari 

penelitian ini adalah Peran Dinas Pariwisata dalam mengambangkan 

wisata halal di Kabupaten Pesisir Barat yang  pertama sebagai 

Motivator yakni Dalam suatu pembangunan pariwisata, peran 

pemerintah daerah sebagai motivator sangat diperlukan, hal ini 

dikarenakan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan secara 

berkeseinambungan. Kedua Fasilitator dimana Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat bekerja sama dengan pihak swasta maupun 

masyarakat. Pihak swasta yang bekerjasama dalam bidang 

hotel,restoran ataupun  rumah  makan, agen trevel dan biro perjalanan. 

Pihak Dinas juga memfasilitasi masyarakat untuk membentuk suatu 

forum sadar wisata dan pengembangannya,ketiga dinamisator dalam 

menjalankan fungsinya dinas pariwisata kabupaten pesisir barat 

membentuk suatu kegiatan yakni dalam bentuk pelatihan peningkatan 

kapasitas serta kompetensi, bentuk pelatihan kapasitas ini memiliki 3 
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bidang kegiatan yakni  bidang kebahasaan,bidang kuliner serta bidang 

multimedia. Pada sisi lain Dinas Pariwisata juga membentuk 

kerjasama dengan kabupaten-kabupaten tetangga diantara kabupaten 

yang menjalin kerjasama yakni kabupaten Tanggamus, Kabupaten 

Lampung Barat, dan Kabupaten Kaur dari Provinsi Bengkulu 

sehingga dalam kerjasama ini akan menimbulkan hubungan timbal 

balik antar kabupaten dan mempererat jalinan silahturahmi antara 

kabupaten-kabupaten tersebut. Menurut kacamata ekonomi islam 

pengelolaan pariwisata halal dalam perspektif ekonomi Islam 

memiliki beberapa bagian yang sangat penting yakni adalah pariwisata 

halal dengan  nilai-nilai tauhid, pariwisata halal dengan  nilai wahana 

ukhwah universal, pariwisata halal yang membutuhkan panduan nilai-

nilai etis dari ahlak, antara korporat dan konsumen perlu 

keseimbangan satu sama lain dan yang terakhir adalah pariwisata halal 

antara kehendak bebas dan tanggung jawab. 

 

Kata Kunci : Wisata Halal, Peranan Dinas Dalam Meningkatkan 

PAD 
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ABSTRACT 

 

  Tourism has a very important role in the development of 

Indonesia, especially as a foreign exchange earner in addition to the 

oil and gas sector. As a source of foreign exchange, tourism saves a 

huge potential, this research is focused on the role of the tourism 

office in developing halal tourism to increase local revenue in the west 

coast district. What is the role of the Tourism Office in developing 

halal tourism to increase PAD in Pesisir Barat Regency and what is 

the role of halal tourism in the Islamic Economic Perspective. The 

purpose of this study was to determine the role of the tourism office in 

developing halal tourism to increase PAD in Pesisir Barat Regency 

and to determine the role of halal tourism in the Islamic Economic 

Perspective. 

  This type of research is case research and field research. This 

research is descriptive analysis. Sources of data used secondary data 

and primary data, using data collection, namely observation, 

interviews and documentation. 

  Based on the results of the research carried out, the results of 

this study are the role of the Tourism Office in developing halal 

tourism in Pesisir Barat Regency, the first as a motivator, namely In a 

tourism development, the role of local government as a motivator is 

very necessary, this is because so that the tourism business continues 

to run. continuously. the two facilitators where the Pesisir Barat 

Regency Tourism Office works together with the private sector and 

the community. Private parties that cooperate in the field of hotels, 

restaurants or restaurants, travel agents and travel agencies. The 

Service also facilitates the community to form a tourism awareness 

forum and its development, the three dynamists in carrying out their 

functions the West Coast Regency tourism office forms an activity, 

namely in the form of capacity building and competency training. 

culinary and multimedia fields. On the other hand, the Tourism Office 

has also formed collaborations with neighboring regencies among the 

collaborating regencies, namely Tanggamus Regency, West Lampung 

Regency, and Kaur Regency from Bengkulu Province so that in this 

collaboration it will lead to reciprocal relations between regencies and 
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strengthen the relationship between the regencies. the district. 

According to the perspective of Islamic economics, halal tourism 

management in the perspective of Islamic economics has several very 

important parts, namely halal tourism with monotheistic values, halal 

tourism with universal ukhwah values, halal tourism which requires 

guidance on ethical values from morals, between corporate and 

consumers need to balance each other and the last is halal tourism 

between free will and responsibility. 

 

Keywords: Halal Tourism, The Role of the Service in Increasing 

PAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah  ini : 

 

Nama  : Novi Yanti 

NPM  : 1751010104 

Jurusan  : Ekonomi Syariah 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Peran Dinas 

Pariwisata Dalam Mengembangkan Wisata Halal Untuk 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( Studi Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya 

penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya 

orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam 

footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya 

penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada 

pada penyusunan. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 

 

Bandar Lampung, 21 Desember 2021 

Yang Membuat, 

 

 

 

 

 

Novi Yanti 

NPM. 1751010104 

 

 

 

 

 







ix 
 

MOTTO 

 

 

ِه  قِِهۦۖ َوإِلَيأ زأ ُشىْا فِي َمنَاِكبِهَا َوُكلُىْا ِمن رِّ َض َذلُىٗلا فَٱمأ َرأ هَُى ٱلَِّذي َجَعَل لَُكُم ٱۡلأ

  ٥١ٱلنُُّشىُر 
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rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 
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BAB I 

  PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul  

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas, 

mempermudah, dan memperjelas makna untuk menghindari 

kesalah pahaman terhadap judul skripsi. Maka diperoleh 

penegasan judul terhadap istilah – istilah yang digunakan dalam 

judul skripsi ini, judul skripsi “ Analisis Peran Dinas Pariwisata 

Dalam Mengembangkan Wisata Halal Untuk Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (Studi  Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesisir Barat)” 

Maka terlebih dahulu dijabarkan istilah – istilah penting yang 

terdapat pada judul skripsi ini, sebagai berikut : 

1. Analisis adalah dimana penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 

antara bagian itu untuk memperoleh pengertian tepat dan arti 

pemahaman dari keseluruhan.
1
 

2. Peran merupakan tindakan yang dilakukan baik itu 

perorangan atau kelompok masyarakat dalam suatu 

peristiwa.
2
 

3. Dinas pariwisata merupakan unsur palaksana teknis 

pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu 

membantu Bupati Kepala Dearah dibidang pengembangan 

kebudayaan dan pariwisata daerah yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab Kepada Bupati Kepala Daerah.
3
 

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

Pustaka, 2002), hlm 65 
2Herru Prasetyo Widodo , “Peran Dinas Pariwisata Dalam Mempromosikan 

Objek Wisata Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”,Jurnal 

Reformasi,vol 1,no 1,juli-desember 2011, hlm 31 
3Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Social, (Jakarta: Edisi Revisi,2014) 

,hlm .375 
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4. Mengembangkan kata mengembangkan berasal dari kata 

asing yaitu empowerment. secara konseptual pemberdayaan 

atau empowerment berasal dari  power yakni kekuasaan atau 

pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud disini yaitu 

suatu proses yang dimana orang cukup kuat dalam 

berpartisipasi , dan mempengaruhi terhadap kejadian –

kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi 

hidupnya.
4
 

5. Wisata Halal diartikan sebagai kegiatan wisata yang 

khususnya untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata bagi 

umat islam, dimana tujuan wisata halal  tersebut 

memudahkan kebutuhan konsumen  muslim terhadap wisata 

halal dengan memberi kemudahan untuk beribadah, 

mendapatkan makanan halal, mendapatkan nilai tambah dari 

perjalanan, serta terjaganya dari kemaksiatan dan 

kemungkaran.
5
 

6. Meningkatkan berarti menaikan, mempertinggi dan 

memperhebat baik itu taraf, derajat dan sebagainnya.
6
 Dalam 

arti meningkatkan disini ialah meningkatkan pendapatan asli 

daerah. 

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah  Semua penerimaan 

atau pemasukan yang masuk ke dalam kas daerah, yang 

didapat dari sumber wilayah itu sendiri dan dipungut 

berdasarkan peraturan Daerah yang sesuai Undang-Undang 

yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah  

tersebut.
7
 

                                                           
4Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdaya Rakyat , (Bandung : PT 

Refika Aditama,2014), hlm 57 
5Hendry Ferdiansyah,Cipta Endiyana, Heryadi Rahmat, Dan Ute Lies Siti 

Khadijah, “Pengembangan Wisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart 

Tourism”,jurnal of sustainable tourism research, vol.2,no 1, januari 2020, hlm 30-40 
6Hendrik Worumi, “Model Strategi  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Sarmi Provinsi Papua”, Journal Ekologi Birokrasi, vol. 6,no. 3, Dasember 

2018 
7Herru Prasetyo Widodo , “Peran Dinas Pariwisata Dalam Mempromosikan 

Objek Wisata Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”,Jurnal 

Reformasi,vol 1,no 1,juli-desember 2011, hlm 32 
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 Berdasarkan  penjelasan dan penegasan bagian-bagian 

penting di atas maka penulis menyimpulkan  bahwa yang 

dimaksud dengan judul ini adalah upaya apa yang telah dilakukan 

dinas pariwisata  dalam mengembangkan wisata halal untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Pesisir Barat.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa 

Negara di samping sector migas. Sebagai sumber devisa, 

pariwisata penyimpan potensi yang sangat besar. Dibeberapa 

Negara, pariwisata khususnya agritourism bertumbuh sangat pesat 

dan menjadi alternatif terbaik bagi wisatawan. Berdasarkan 

fenomena yang ada untuk ke depan, prospek pengembangan 

pariwisata diperkirakan sangat cerah. Hal inilah yang mendorong 

pemerintah untuk menggalakkan pembangunan di sektor 

pariwisata.
8
 

Perkembangan pariwisata secara berkelanjutan menjadi 

prioritas pemerintah yang membawa perkembangan yang sangat 

cepat. Potensi wisata yang beraneka ragam yang tersebar disetiap 

tujuan pariwisata dilestarikan dan dikembangkan, karena dapat 

membawa dampak positif maupun negative bagi pelestarian 

budaya, perekonomian, peningkatan pendidikan, dan agama. Dan 

juga perkembangan distinasi pariwisata dapat memberikan 

kontribusi terhadap pemerintah daerah. 

Indonesia memiliki keragaman agama dan  budaya serta 

memiliki peninggalan sejarah dan tradisi yang masih sangat kental 

dengan aspek-aspek keagamaan dan spiritual atau religi di dalam 

masyarakat. Warisan budaya dan agama dengan keragaman suku, 

etnis, bahasa, dan adat kebiasaan menjadi potensi dalam 

pengembangan pariwisata.  

                                                           
8Dadan Mukhsin, “Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung 

Gelunggung,” Jurnal Perencanan Wilayah Dan Kota, Vol.14 No .1, (2020) : hlm 1-

11. 
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Pariwisata halal merupakan suatu tren baru dalam dunia 

pariwisata saat ini. Indonesia telah dikenal luas di dunia sebagai 

pariwisata halal terbaik  atas kemenangannya dalam event “The 

World Halal Trevel Summit & Exhibition 2015”. Indonesia 

berhasil meraih tiga penghargaan yaitu: Word Best Family 

Friendly Hotel, Word Best Halal Honeymoon Destination dan 

Word Best Halal Tourism Distination. Hal ini tentunya 

memudahkan Indonesia untuk terus mengembangkan pariwisata 

halal ini dan industry jasa syariah, sehingga Indonesia dapat 

menanamkan bahwa pariwisata halal identik dengan Negara 

Republik Indonesia dalam mindset wisata dunia. Pariwisata halal 

merupakan segmen wisata yang memberikan pelayanan terhadap 

wisatawan muslim yang ingin melakukan perjalanan wisata sesuai 

dengan prinsip islam, sehingga wisatawan muslim merasa lebih 

nyaman dan aman dalam menikmati perjalan wisata serta dapat 

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan tempat 

tinggal yang terhindar dari maksiat dengan adanya hotel syariah.
9
 

Akan tetapi fasilitas dan pelayanan wisata halal ini tidak hanya 

diperuntukan bagi wisatawan muslim saja namun wisatawan non-

muslim pun dapat menikmati fasilitas dan pelayanan pada 

pariwisata halal. 

 Kebupaten Pesisir Barat adalah salah satu Kabupaten yang 

berada di Provinsi Lampung  yang memiliki luas wilayah 2.907.23 

km3 yang beribukota kota Krui. Kabupaten Pesisir Barat sangat 

kaya  dengan potensi  alam dan budaya yang bisa dikembangkan 

sebagai objek wisata. Wisata bahari menjadi sektor unggulan, 

karena Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak pantai dengan 

jenis ombak yang berkualitas internasional sehingga sering 

dikunjungi wisatawan baik lokal maupun  mancanegara yang suka 

berselancar. Selain wisata bahari, adapun  objek wisata lainnya 

seperi wisata religi/budaya, ekowisata dan eventwisata.
10

 

                                                           
9Alwafi Ridho  Subarkah, “ Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam 

Meningkatkan Ekonomi Daerah” Jurnal Sospol, Vol 04 No 2 (Juli-Desember 2018), 

hlm  49-72. 
10Husni Yusuf, Pemetaan Objek Wisata Alam Kabupaten Pesisir Barat, 

Tahun 2015, September 2019), hlm. 2 
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Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu wilayah yang 

memiliki potensi wisata bahari yang besar di Provinsi Lampung 

dengan panjang pantai 210 km. kabupaten pesisir barat mem 

punyai 65 objek wisata yang potensial baik sektor bahari, 

religi/budaya, ekowisata, dan evenwisata yang tersebar di seluruh 

wilayah mulai dari bengkunat belimbing sampai lemong yang  

saat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan domestic maupun 

mancanegara. 

Kabupaten Pesisir Barat membutuhkan suatu sektor yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian daderah dengan cepat 

yaitu mengembangkan dari sektor pariwisata karena sebagian 

besar masyarakat pesisir barat berkerja disektor pertanian yang 

masih dikelola secara tradisional dan masih menggunakan 

teknologi sederhana. Sektor perdagangan, hotel dan restoran 

merupakan sektor yang cukup dominan yang masih bisa 

dikembangan dengan baik karena didukung oleh banyaknya objek 

dan daya tarik wisata di Kabupaten Pesisir Barat yang dapat 

dikembangkan sampai pada skala nasional bukan Internasional.  

Tabel 1. 1  

Beberapa Distinasi Wisata Pesisir Barat. 

No Nama Kecamatan Potensi Pariwisata 

1 Bengkunat 

Belimbing 

Pantai untuk rekreasi, wisata 

berburu,rekreasi air terjun dan 

sumur tujuh, wisata kawasan 

(patroli gajah) wisata bahari 

(Teluk Bengkunat Belimbing) 

wisata pulau petuah serta 

tacking hutan hujan tropis. 

2 Bengkunat Pantai, berburu, hiking, 

camping, bird watching, moto 

cros, off road 

3 Ngambur Pusat penangkaran penyu di 

pekon muara tembulih, wisata 

pantai yang indah sepanjang 



 
 
6 

Kecamatan Ngambur 

 4 Pesisir Selatan Kawasan wisata karang 

ngimbor (tanjung setia), dan 

wisata pantai melasti 

5 Krui Selatan Pantai yang membentang 

sepanjang kecamatan dengan 

gelombang yang tinggi 

6 Pesisir Tengah Pantai kuala stabas,pantai 

labuhan jukung, pantai way 

redak,repong damar 

7 Way Krui Air terjun alami 

8 Karya Penggawa Wisata pantai, wisata gua 

matu, wisata arung jeram 

9 Pesisir Utara Pantai untuk rekreasi, surfing, 

diving, camping, wisata 

mincing 

10 Pulau Pisang Snorkeling, diving, 

memancing dan berenang 

11 Lemong Makam syeh manula, objek 

wisata selam wisata bahari, 

dan pantai wisata batu 

kebayan 

Sumber: Data BPPD Pesisir Barat 2020 

 

Berdasarkan dari data Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah di atas, melihat potensi objek wisata yang ada bukan tidak 

mungkin Kabupaten Pesisir Barat akan menjadi salah satu 

destinasi wisata yang akan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal 

maupun mancanegara, bukan hanya itu jika pariwisata tersebut 

dikelola dan dikembangkan dengan baik maka pariwisata akan 

menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Pesisir Barat. Kontribusi pendapatan ini bisa juga 
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berasal dari retribusi tempat wisata, pajak hotel dan penginapan, 

asrama, villa dan sejenis nya 

.  

Tabel 1.2 

Data Kunjungan Wisatawan 

No Kecamatan  Tahun 2019 Tahun 2020 

Mancanegara  Domestik  Mancanegara  Domestik 

1 Lemong 145 3.678   

2 Pesiisr 

Utara 

1.103 6.0003   

3 Karya 

Penggawa 

555 12.780   

4 Way Krui 170 1.301   

5 Pesisir 

Tengah 

11.788 103.400 173 50.500 

6 Pesisir 

Selatan 

2.067 2.543 57  

7 Krui 

Selatan 

22.589 11.349   

8 Ngambur 123 3.077   

9  Ngaras 87 354   

10 Bengkunat 178 1.780   

11 Pulau 

Pisang  

2.301 15.802   

           Total  41.106 162.067 230 50.500 

           Jumlah  203.173 50.730 

Sumber : dinas pariwisata kabupaten pesisir barat 

 

Dilihat dari data dinas pariwisata kabupaten pesisir barat  

jumlah kunjungan wisatawan ditahun 2019 untuk mancanegara di 

pesisir barat tembus 41.106 penyumbang terbesarnya dari 
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kecamatan krui selatan  dan untuk Domestik 162.067 penyumbang 

terbesarnya yaitu dari kecamatan pesisir tengah dan ditahun 2020 

kunjungan baik wisatawan mancanegara maupun domestik 

mengalami penurunan yang sangat signifikan dikerenakan adanya 

pandemi covid 19  wisatawan mancanegara  tembus 230 dan 

domestik 50.500. 

PAD merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada 

umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. 

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat berbagai sektor yang dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, 

diantaranya adalah: sektor perdagangan, sektor jasa, sektor 

pertanian, sektor pariwisata dan lain-lain.
11

 

Tabel 1.3 

Pendapatan Asli Daerah 

Jenis 

Pendapatan 

2019 2020 

Pendapatan 

Asli Daerah 

7.450.462.671,000 7.140.880.419,000 

Pajak Daerah 7.300.772.063.000 6.882.408.819.000 

Retribusi 

Daerah 

149.690.608.000 258.471.6000.000 

Hasil 

perusahaan 

milik daerah 

dan 

pengelolaan 

kekayaan 

daerah yang 

dipisahkan  

- - 

 

Lain – lain - - 

                                                           
11Ahmad Yani, Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di 

Indonesia, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 52 
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PAD yang sah  

Sumber : BAPENDA Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020  

(diolah) 

 

Dilihat dari data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat, sector pariwisata menyumbang PAD dari sektor Pajak 

Daerah, Retibusi Daerah , maka bisa dilihat pada tahun 2019 

jumalah PAD Kabupaten Pesisir Barat sebesar 7.450.462.671,000, 

tetapi mengalami penurunan  sebesar 7.140.880.419,000. Baik itu 

pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah pada 

tahun 2020 mengalami penurunan hal ini di sebabkan oleh wabah 

virus covid 19 yang menyebabkan  larangan untuk berkerumun 

dan berpergian jauh untuk sementara waktu dan lebih 

mementingkan kesehatan terlebih dahulu dan mematuhi protocol 

kesehatan. Dapat dikatakan sector pariwisata pada tahun 2020 

tidak berjalan dengan semestinya banyak tempat-tempat wisata 

yang ditutup dan sangat berimbas pada Pendapatan Asli Derah. 

Namun walaupun demikian pemerintah kabupaten pesisir barat 

berupaya untuk memulihkan keadaan  dan berusahaa 

meningkatkan kembali PAD pada tahun yang akan datang yaitu 

tahun 2021. 

Melihat minat wisatawan asing maupun lokal yang begitu 

besar terhadap wisata yang ada di Pesisir Barat, maka 

pengembangan objek wisata yang ada di Pesisir Barat sayangnya 

tidak  diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal oleh 

pemerintah daerah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat 

pembagian yang jelas, antara urusan yang besifat wajib dan 

pilihan. Bahwasanya pemerintah daerah berwenang untuk 

mengelola kekayaan daerah yang secara nyata ada dan beberapa 

potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, 

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang disesuaikan dengan 

karakteristik daerah yang bersangkutan. Potensi tersebut antara 

lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutan, 

serta pariwisata. Dalam hal ini, urusan pemerintahan yang bersifat 
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pilihan yang dapat dilaksanakan sesuai potensi dari Kabupaten 

Pesisir Barat adalah sektor pariwisata serta semboyan dari 

kabupaten pesisir barat adalah “ Negeri Sai Batin dan Para 

Ulama”. Pada dasarnya pariwisata halal di Kabupaten Pesisir 

Barat belum tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA), akan 

tetapi dilihat dari segi sarana dan prasarana yang tersedia maka 

bisa dikatakan Kabupaten Pesisir Barat sudah memenuhi kriteria 

wisata halal.
12

 

Jadi masalah yang diambil peneliti adalah bagaimana peran 

dinas pariwisata dalam mengembangkan wisata halal untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana peran 

wisata halal dalam Perspektif Ekonomi Islam . Sehingga penulis 

tertarik melakukan penelitian ini dengan judul Analisis Peran 

Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Wisata Halal 

Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Derah (Studi  Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat). 

 

C . Fokus Penelitian  

Agar dapat memudahkan dan menyederhanakan penelitian ini 

untuk mencapai sasaran yag diinginkan, serta tidak meluasnya 

pembahasan. Maka perlu adanya focus penelitian pada skripsi ini. 

Penelitian ini difokuskan pada peran dinas pariwisata dalam 

mengembangkan wisata halal untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah di kabupaten pesisir barat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya pada 

latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana  peran  Dinas Pariwisata dalam  mengembangkan 

wisata halal untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Pesisir 

Barat untuk meningkatkan PAD? 

                                                           
12 Wardana,Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata  di kabupaten 

Pesisir Barat Skripsi, (Universitas Lampung, 2017) hlm 24 
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2. Bagaimana peran wisata halal dalam Perspektif Ekonomi 

Islam ? 

 

E. Tujuan Penelitian   

1. Untuk mengetahui peran dinas pariwisata dalam 

mengembangkan wisata halal untuk meningkatkan PAD di 

Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Untuk mengetahui peran wisata halal dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. 

 

F. Menfaat Penelitian 

Dari penelitian tentu akan diperoleh hasil yang diharapkan 

dapat memberi menfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang 

membutuhkan adapun menfaat penelitian adalah : 

a. Secara Teoritis  

Agar dapat tambahan literature atau refrensi dan 

menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca 

mengenai ilmu-ilmu ekonomi. 

b. Secara Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran dan pengembangan dalam kajian program 

wisata berbasis syariah (halal) 

b. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berharga kepada lembaga pemerintahan kabupaten pesisir 

barat dan masyarakat pesisir barat  dalam rangka 

mengembangkan wisata halal di kabupaten pesisir barat. 

c. Mengetahui keadan sebenarnya peran atau pelaksanaan 

pengembangan wisata halal oleh dinas pariwisata Pesisir 

Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Pesisir Barat. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  (Studi 

Pustaka) 

Berdasarkan dalam melakukan penelitian yang berjudul 

Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangan Wisata 

Halal Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Stadi 

kasus Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat), maka perlu 

dilakukan terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat reverensi dan 

sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini. 

Penelitian yang berkaitan dengan judul diatas telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Penelitian tersebut diantaranya adalah: 

 

Tabel 1.4  

Kajian Penelitian Terdahulu 

N

o  

Nama  Tahun  Judul  Hasil  

1 Eka Dewi 

Satriana 

dan 

Hayyun  

Durrotul 

Faridah. 

2018 wisata halal: 

perkembanga

n, peluang, 

dan 

tantangan. 

adanya peningkatan 

wisatawan muslim 

dari tahun ke tahun 

merupakan peluang 

dan tantangan bagi 

sector pariwisata 

untuk 

mengembangkan 

wisata halal. 

Banyak Negara-

negara baik itu 

manyoritas muslim 

maupun minoritas 

berlomba-lomba 

dalam 

mengembangkan 

wisata halal akan 

tetapi dilihat dari 
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konsep dan prinsip 

yang ada, Negara- 

Negara tersebut 

umumnya mencoba 

menciptkan suasana 

yang ramah muslim.  

Minimnya 

pengetahuan 

terhadap 

pengembangan 

wisata halal 

terutama di 

Indonesia menjadi 

tantangan tersendiri 

2.  Saridalia  

Ratvany. 

2016 Peran Dinas 

Kebudayaan 

Dan 

Pariwisata 

Dalam 

Mengembang

kan Kawasan 

Wisata Di 

Kebupaten 

Malinau 

(Studi Kasus 

Desa Wisata 

Setulang). 

ada 3 strategi yang 

dilakukan dinas 

kebudayaan dan 

pariwisata dalam 

hal 

mengembangkan 

kawasan wisata di 

kabupaten Malinau 

yaitu pemberdayaan 

masyarakat, 

membina 

masyarakat dan 

mempromosikan 

kawasan wisata 

melalui media 

sosial. faktor 

penghambat dari 

mengembangkan 

kawasan wisata di 

desa setulang ini  

yaitu anggaran dana 

terkadang belum 
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mecukupi . 

perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu 

tidak membahas 

tentang wisata halal 

dan pendapatan asli 

daerahnya 

3. Rozalinda

, 

Nurhasna

h, dan Sri 

Ramadha

n. 

2019 Industri 

Wisata Halal 

Di Sumatra 

Barat : 

Potensi, 

Peluang, Dan 

Tantangan 

Hasil dari penelitian 

ini yaitu  ada  

beberapa  kendala 

pengembangan 

wisata di daerah ini 

seperti minimnya 

ketersediaan  rumah 

makan atau 

perusahaan kuliner  

yang bersertifikat 

halal, disamping itu 

minimya keamanan 

dilokasi wisata, 

akses jalan menuju 

lokasi belum begitu 

baik dan 

rendahanya 

keramahan 

masyarakat sekitar 

menjadi faktor 

penghambat 

pengembangan 

wista halal di tanah 

minang ini 

4. Alwafi 

Ridho 

Subarkah 

2018 Potensi dan 

Prospek 

Wisata Halal 

Dalam 

diplomasi public 

dengan 

interoducting, 

increasing positive 
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Meningkatka

n Ekonomi 

Daerah (Studi 

Kasus : Nusa 

Tenggara 

Barat) 

appreciation, 

engaging dan 

influenscing yang 

dilakuakan oleh 

Indonesia melalui 

pembangunan 

wisata halal di Nusa 

Tenggara Barat 

dianggap berhasil 

dilihat dari 

kunjungan 

wisatawan muslim 

yang mengalami 

peningkatan dan 

menarik perhatian 

investor asing 

dalam 

mengembangkan 

wisata. wisata halal  

dapat dijadikan 

sebagai alternatif 

dalam 

meningkatkan 

perekonomian 

daerah.    

5.  Mandala 

Harefa. 

2020 Dampak  

Sektor 

Pariwisata 

Terhadap 

Penerimaan 

Daerah Di 

Kabupaten 

Belitung 

Hasil penelitian 

bahwa penerimaan 

daerah dari sector 

pariwisata di 

Kabupaten Belitung 

cenderung 

meningkat. Dampak 

langsung terhadap 

PAD di peroleh dari 

pembangunan hotel, 

restoran dan 
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pengadaan 

transfortasi.sedangk

an dampak tidak 

langsung diperoleh 

dari berbagai 

penerimaan pajak 

(hotel dan restoran) 

dan retribusi dari 

kegiatan pariwisata 

yang dilakukan para 

wisatawan. 

 

H. Metode Penelitian 

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah selalu 

memerlukan data yang pasti (lengkap) dan objektif serta metode 

dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 

Sesuai dengan hal tersebut maka penulis menggunakan penelitan 

kualitatif. 

Adapun metode pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian 

yang berlandarkan pada latar belakang ilmiah,dengan maksud 

menafsirkan fenomen yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai 

metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif yang biasanya 

digunakan adalah wawancara,pengamatan, dan pemenfaatkan 

dokumen. 

Adapun metode penelitian kualitatif terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu : 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Untuk jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian kasus dan penelitian lapangan, penelitian ini 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaaan sekarang, dan interaksi lingkungan 

sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau 

masyarakat. penelitian field research dikerjakan  dengan 
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menggali data yng bersumber dari lokasi atau lapangan 

penelitian berkenaan dengan Analisis Peran Dinas 

Pariwisata Dalam Mengembangkan Wisata Halal Untuk 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kebupaten 

Pesisir Barat. 

Selain menggunakan field research peneliti juga 

menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). 

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan 

informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang 

terdapat dalam ruang lingkup kepustkaan. 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu 

penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu objek 

gejala kebiasaan kemudian di analisis dengan kritis. 

Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang 

cermat terhadap phenomena sosial tertentu. 

Maka dalam pembahasan skripsi ini penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode 

penelitian kualitatif  adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat patpostivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah 

instrument kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif lebih 

menekankan  makna dari pada generalisasi . 

Adapun 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 

bagaimanakah upaya yang dilakukan dinas pariwisata 

dalam mengembangkan wisata halal untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 
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2. Sumber Data  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara 

langsung dari lapangan melalui wawancara. Data primer 

dikumpulkan melalui pihak-pihak yang terkait, dalam 

penelitian ini data primer bersumber dari data lapangan 

yang dikumpulkan oleh peneliti dari Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat, data tersebut berupa hasil 

wawancara peneliti kepada pihak dinas pariwisata. 

b. Data Sekunder    

Data sekunder adalah data yang  di dapat dari sumber 

bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri 

dari surat kabar, buletan publikasi dari berbagai 

organisasi, lampiran-lampiran dari badan resmi 

kementrian-kementrian, hasil-hasil studi,hasil survey, dan 

sebagainya.. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data 

pendukung seperti : dokumen maupun arsipan yang 

diperoleh dari data internal Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pesisir Barat yaitu  data Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

pada tahun 2019-2020, data kepariwisataan dinas 

pariwisata kabupaten pesisir barat pada tahun 2019-2020. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
13

 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin 

hasilnya menghitung atau pengukur, kuantitatif maupun 

kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua 

anggota kumpulan yang lengkap dan jelas dipelajari sifat-

sifatnya. 

                                                           
13Suharmisi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta:Renika Cipta, 2014), hlm 173 
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Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari jumlah 

objek yang akan diteliti. Populasi juga merupakan 

kumpulan dari suatu objek yang akan diteliti oleh peneliti. 

Objek penelitian dapat berupa makhluk hidup, benda, 

sistem dan prosedur, fenomena dan lain-lain. Populasi 

dalam penelitian  ini ialah seluruh pegawai kantor dinas 

pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Sampel   

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi  tersebut  atau wakil populasi yang 

diteliti
14

. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi 

misalnya,karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka penaliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil untuk populasi harus 

betul-betul representative  ( mewakili).  

Penentuan sampel lebih tepat menggunakan cara 

purposive sampling , purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Adapun  kriteria dari sampel dalam penelitian ini : 

1. Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di dinas 

pariwisata Kabupaten Pesisir Barat periode 2019-

2020 sebanyak 45 orang. 

2. Jumlah dari pegawai sebagai kepala dinas, 

sekretaris, Kasubag dan kepala bidang ada 9 

orang. 

3. Dari 9 orang tersebut di ambil sampel 3 orang 

yang dianggap lebih mengetahui sehingga 

memudahkan penelitian untuk menjelajah objek 

penelitian. 

                                                           
14 Ibid, hlm 174 
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4. Metode penumpulan data    

a. Observasi 

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data secara 

langsung dengan cara melihat, mendengar, mengamati. 

Objek observasi dalam penelitian  kualitatif  terdiri dari 

tiga komponen yaitu place (tempat),actor (pelaku),dan 

aktivities (aktivitas).  Observasi menjadi salah satu teknik 

pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, 

direncanakan dan dicatat secara sistimatis, serta dapat 

dikontrol keandalan atau reabilitas dan kesahihannya.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis  

observasi  non partisipasi, dimana peneliti tidak terlibat 

langsung sebagai peserta dan bukan merupakan bagian 

dari kelompok yang ditelitinya. Tujuannya untuk 

mengamati lokasi penelitian  secara langsung sejauh mana 

peran  dalam mengembangkan wisata halal untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah suatu percakapan yang 

diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan 

proses tanya jawab lisan (verbal), merupakan  teknik 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung kepada responden dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam. Menggunakan alat yang 

dinamakan Interview guide (panduan wawancara). 

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai 

kepada pihak dinas pariwisata kabupaten pesisir barat , 

adapun yang diwawancarai oleh penulis yaitu  sekretaris 

dinas pariwisata, ka.seksi promosi pariwisata dan budaya, 
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kabid pemberdayaan dan pengembangan SDM pariwisata 

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.
15

 

c. Dokumentasi 

Penggunaan Dokumentasi disini maksudnya ialah 

pengumpulan  dokumen-dokumen terkait yang dapat 

mendukung peneliti untuk menjawab rumusan masalah. 

Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang dapat 

mendukung penelitian untuk mendapatkan dan mengolah 

data penelitian. Dokumen yang diperolah adalah data 

kepariwisataan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, 

data PAD tahun 2019-2020,jumlah usaha jasa pariwisata 

yaitu hotel,restoran,dan rumah makan, data kunjungan 

wisatawan, data serana dan prasarana penunjang 

pariwisata di kabupaten pesisir barat.  

 

5. Metode Pengolahan  Data  

Setelah semua  data terkumpul, selanjutnya dilakukan 

pengelolaan data dengan langkah-langkah berikut : 

a. Pemeriksaan data (editing): yaitu pembenaran apakah data 

terkumpul melalui pustaka,dokumentasi, dan wawancara 

sudah dinggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, 

tanpa kesalahan diproses atau diolah lebih lanjut. Dalam 

hal ini  peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis 

saja berdasarkan rumusan masalah saja. 

b. Penemuan hasil : yaitu dengan menganalisis data yang 

telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh 

kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, 

yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari  rumusan 

masalah. 

 

 

                                                           
15Susiadi, Metodologi Penelitian Hukum (Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm  4. 
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6. Metode Analisis Data  

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

di pelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip 

oleh Sugiyono  mengemukan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif  dilakukan secara interaktif  dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.
16

 

Adapun analisis data menurut Miles dan Huberman dikutip 

oleh Sugiyono  adalah sebagai berikut: 

a. Data Reduction ( reduksi data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Seperti telah dikemukan, semakin lama peneliti 

kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, 

kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum , 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data.
17

 Hasil dari reduksi data ini  

adalah agar dapat memperoleh data yang benar-benar 

relevan terkait dengan peran Dinas Pariwisata dalam 

mengembangkan wisata halal untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Data  Display (penyajian data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 

dilakukan  dengan mengorganisaikan data  yang sudah 

direduksi , penyajian data adalah sekumpulan  informasi 

                                                           
16Sugiyono, Metode Penilitian Kualitatif,kualitatif, dan R&D ( Bandung: 

Alfabeta, 2015),hlm  246 
17Ibid, hlm. 247 
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tersusun sehingga memberi makna kemungkinan 

penarikan  kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data ini dilakukan sesuai apa yang diteliti  

sehingga diperoleh kemudahan  dalam menafsirkan data 

mengenai kebijakan yang akan diteliti
18

. Data tersebut 

mulanya  disajikan terpisah antara satu tahap dengan tahap 

lainnya. Tetapi setelah kategori terakhir di reduksi, maka 

keseluruhan  data dirangkum dan disajikan secara terpadu. 

Dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Data 

disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan 

peran Dinas Pariwisata dalam mengambangkan wisata 

halal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Pesisir Barat. 

c. Conclusion Drowing atau Verification  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut 

Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi.  Penarikan kesimpulan ini berangkat dari 

rumusan dan tujuan penelitian kemudian diperiksa 

kebenaran nya untuk menjamin keabshannya. Data yang 

telah diinterepensikan secara sistimatik tersebut kemudian 

diperoleh kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan 

dengan cara berfikir induktif yaitu dari hal yang khusus 

diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui 

jawaban dari permasalahan . permasalahan peniliti yakni 

berkait dengan peran dinas pariwisata dalam 

mengembangkan wisata halal untuk meningkatan 

pendapatan asli daerah di kabupaten pesisir barat. 

 

I. Sistimatika Penulisan  

 Sistamatis pada penulisan skripsi dalam penelitian ini disusun 

dalam bentuk sebagai berikut : 

 

                                                           
18Ibid, hlm 249 
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1. Bagian Awal  

Bagian awal skripsi ini berisi cover skripsi, halaman 

sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, 

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar 

gambar dan daftar lampiran, tujuan penelitian, kajian 

penelitian terdahulu, dan sistimatika penulisan. 

2. Bagian Subtansi 

Bagian inti skripsi ini terdiri dari : 

BAB I     PENDAHULUAN  

 Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, pokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, menfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu metode penelitian, 

dan sistimatika penulis. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisi teori-teori mengenai 

pengertian pariwisata, ciri-ciri pariwisata, jenis-

jenis pariwisata, pengertian pariwisata halal, 

konsep pariwisata halal,menfaat pariwisata halal, 

pariwisata halal perspektif ekonomi islam, 

pariwisata halal perspektif fatwa DSN-MUI, 

pengertian peran dinas pariwisata, pengertian 

mengembangkan pariwisata, faktor pendorong 

pengembangan pariwisata, faktor penghambat 

pengembangan pariwisata,Pengertian pendapatan 

Asli Daerah,dasar hukum pendapatan asli daerah, 

tujuan dan fungsi pendapatan asli daerah, peran 

pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah dan Kerangka Berfikir. 
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BAB III   DISKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum 

lokasi penelitian yang menyangkut sejarah 

berdirinya Kabupaten Pesisir Barat, kondisi 

geografis dan iklim,kependudukan, struktur 

organisasi, visi dan misi dinas pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat, potensi wisata,  

pengembangan dan pengelolaan pariwisata halal, 

peran dinas pariwisata  dalam mengembangkan 

wisata halal, Karakteristik Pariwisata Halal 

Menurut Ekonomi Islam di Kabupten Pesisir 

Barat, Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dri sektor 

Pariwisata Halal, dan solusi pengembangan 

pariwisata halal oleh dinas pariwisata. 

 

BAB IV  ANALISA DATA    

       Pada bab ini menganalisis temuan peneliti dalam 

hal bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam 

mengembangkan wisata halal untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Pesisir Barat 

 

BAB V  KESIMPULAN  

Pada bab ini  memeparkan kesimpulan dari hasil 

penelitian serta memberikan saran yang sesuai 

dangan hasil penelitian untuk pembaca dan 

peneliti berikutnya. 

3.  Bagian Akhir  

 Pada bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar 

rujukan dan  lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Teori Keagenan (Agency Teory) 

Menurut Arifin Teori Keagenan (Agency Teory) menjelaskan  

hubungan antara prinsipal dan agent yang saling berkaitan dimana 

agen harus menjalankan wewenangnya sesuai dengan keinginan 

dan atas nama prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang memberikan 

madat atau tugas kepada agen untuk menjalankan amanah yang 

diberikan prinsipal kepadanya.
19

  

Menurut Halim dan Abdullah Agency Teori ini menjelaskan 

tentang hubungan prinsipal dan agent ini berakar dari teori 

ekonomi, teori keputusan, sosiologi,dan teori organisasi. Teori 

prinsipal –agent menganalisis susunan kontratual  diantara dua atau 

lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak 

prinsipal membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun 

eksplisit dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa 

bertindak atau melakukan perkerjaan yang diinginkan oleh pihak 

prinsipal (dalam hal ini pendelegasian wewenang). 

Hubungan principal –agen  terjadi apabila yang dilakukan 

seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang 

sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau 

ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan –kesepakatan 

dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma, 

perilakudan konsep kontrak.
20

 

Teori Keagenan ini telah banyak digunakan secara luas baik 

disektor privat maupun disektor publik. penggunaan teori keagenan 

sektor publik bagi Negara yang demokrasi memeliki hubungan 

keagenan antara masyarakat dan pemerintah atau hubungan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat 

                                                           
19Zainal Arifin, “Hubungan Antara Corporate Governance dan Variabel 

Pengurangan Masalah Agensi,” Jurnal Studi Bisnis,Vol.1 No.10,2005,hlm 39-55 
20 Abdul Halim, Syukriy Abdullah, “Hubungan Dan Masalah Keagenan Di 

Pemerintah Daerah”Jurnal Akuntansi Pemerintah,Vol 2, No 1,, 2006, hlm 54-56 
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memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah, namun 

pemerintah daerah juga harus mempertanggung jawabkan tugasnya 

terhadap pemerintah pusat.
21

   

Dalam penelitian ini prinsipal adalah dinas pariwisata dan 

agen adalah masyarakat, pihak prinsipal  memberikan wewenang 

kepada pihak agen yaitu masyarakat dan disini kita dapat melihat 

bagaimana kedua pihak ini berkerjasama dalam mengembangkan 

wisata halal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di 

kabupaten pesisir barat. 

 

B. Pariwisata  

1. Pengertian Pariwisata  

Pariwisata berasal dari pelaksanannya kegiatan wisata (tour), 

yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari 

sesorang , di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan 

apapun selain bisa menghasilkan gaji atau upah.
22

 

Wisata berasal dari bahasa sansekerta VIS yang berarti 

tempat tinggal masuk dan  duduk. Kemudian kata tersebut 

berkembang menjadi Vicata dalam bahasa Jawa Kawi Kuno 

disebut dengan wisata yang arti berpergian. Kata wisata 

kemudian memperoleh perkembangan pemaknaan sebagai 

perjalanan atau sebagian perjalanan yang di lakukan secara 

sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan 

daya tarik wisata. 
23

 

Dalam KKBI ( Kamus besar bahasa Indonesia), pariwisata 

adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk 

rekreasi;pelancongan;turisme. 

                                                           
21 Riri Zelmiyaanti, “Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan 

Daerh dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia,” Universitas Islam’45 

Bakasi,JRAK.Vol.7 No.1 Februari 2016, hlm 11 
22A.J.,Muljadi, Kepariwisataan dan perjalanan ,(Jakarta :PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), hlm 7 
23 Khodiyat, sejarah pariwisata dan perkembangan di Indonesia, (Jakarta: 

Grasindo 1996) 
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Pariwisata secara umum merupakan suatu perjalanan yang 

dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang 

diselinggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan 

meninggalkan tempat semula  dan dengan suatu perencanaan 

atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang 

dikunjunginya, akan tetapi semata-mata untuk menikmati 

kegiatan rekriasi untuk memenuhi keinginan yang bereneka 

ragam.
24

 

Pariwisata menurut undang- undang No. 10 Tahun 2009  

Bab 1, pasal 1 ayat 3 adalah berbagai macam kegiatan wisata 

dan didukung dengan berbagai bermacam  pasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan pemerintah daerah. Pengertian wisatawan 

adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Sedangkan 

wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang 

atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu 

untuk tujuan berkreasi, pengembangan  pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 

waktu sementara.
25

 

Hari Karyono memberikan definisi secara umum dan secara 

teknik mengenai pariwisata yaitu secara umum definisi 

pariwisata adalah keseluhana kegiatan pemerintah, dunia usaha 

dan masyarakat untuk mengantur, mengurus, dan melayani 

kebutuhan wisatawan, sedangkan definisi secara teknik, bahwa 

pariwisita merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia baik secara perorangan maupun kelompok didalam 

wilayah Negara sendiri maupun Negara lain. Kegiatan tersebut 

dengan menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang 

                                                           
 24Saridalia  Ratvany, “peran dinas kebudayaan dan pariwisata dalam 

mengembangkan kawasan wisata di kabupaten malinau (studi kasus desa wisata 

setulang),”ejournal pemerintahan integrative, Vol.4, No,1,(2016), hlm 66-76 
25Nita Bonita, “Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam 

Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Labuan Cermin Di Kebupaten Berau,” eJournal 

Ilmu Pemerintah, Vol. 4, No. 4,2016 : hlm 1499-1510. 
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lain yang diadakan oleh pemerintah ataupun masyarakat agar 

dapat mewujudkan keinginan wisatawan.
26

 

 menurut Kurt Morgenroth, pariwisata dalam arti sempit 

adalah lalu lintas orang- orang meninggalkan tempat 

kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpasiar di tempat 

lain semata – mata sebagai konsumen dari sebuah hasil 

perekonomian dan kebudayaan, guna untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan budaya atau keinginan yang beraneka 

ragam dari pribadinya.
27

 

Dari beberapa pandapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pariwisata adalah suatu  keinginan yang bersifat sementara yang 

dilakukan perorangan maupun kelompok untuk menikmati 

perjalanan tersebut dan untuk memenuhi keinginan yang 

beranekaragam. 

2. Ciri-Ciri Pariwisata  

Melakukan perjalanan ditentukan oleh keinginan seseorang 

untuk berpergian ke daerah yang dituju,melakukan perjalanan 

wisata adalah hal yang menyenangkan dan disukai oleh semua 

orang. Adapun ciri- ciri pariwisata menurut desky antara lain : 

a. Berupa perjalanan keliling yang kembali lagi ke tempat 

asal. 

b. Pelaku perjalan hanya tinggal untuk sementara waktu 

c. Perjalanan tersebut telah  direncanakan terlebih dahulu 

d. Ada organisasi atau orang yang mengatur perjalanan 

tersebut. 

e. Terdapat unsur-unsur produk wisata 

f. Ada tujuan yang ingin dicapai dari perjalanan wisata 

tersebut 

g. Biaya perjalanan diperoleh dari Negara asal 

                                                           
26A. Hari Karyono, Kepariwisataan, Jakarta : Grasindo,1997. 
27I Gede Pitana, Sosiolagi Pariwisata, ( Yogyakarta : ANDI, 2005), hlm 40. 
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h. Dilakukan dengan santai.
28

 

Sedangkan menurut Oka A. Yoeti, menyatakan ciri-

ciri pariwisata sebagai berikut : 

a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu 

b. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat  

lain. 

c. Perjalan itu walaupun apa bentuknya harus selalu 

dikaitakan dengan rekreasi atau liburan. 

d. Orang yang melakukan perjalanan  tersebut tidak 

mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan 

semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.
29

 

Kedua konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa dari ciri-

ciri  pariwisata yaitu berupa perjalan keliling atau dilakukan 

dari suatu tempat ke tempat lain dan perjalanan hanya dilakukan 

untuk sementara waktu agar individu atau kelompok 

mendapatkan rasa kepuasan.  

3. Jenis – Jenis Pariwisata 

a. Wisata Budaya  

Jenis wisata ini yaitu perjalanan yang dilakukan atas 

dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup 

seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau 

peninjauan ketempat lain atau keluar negeri, 

mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat 

mereka, cara hidup mereka budaya dan seni mereka, 

seiring perjalanan serupa ini disatuykan dengan 

kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam 

kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni ( seni 

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

bermotif sejarah dan sebagainya. 

                                                           
28Ricky Febriansyah,Muhammad Jamal Amin,Budiman, “Peran Dinas 

Pariwisata Dalam Mepromosikan Wisata Alam Air Terjun KM 18 di Kabupaten 

Bulungan,” Ejournal Ilmu Pemerintah, Vol 6, No 2 (2018) hlm.610 
29Oka A.Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata,(Bandung : ANGKASA 1996) hlm 

118 
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b. Wisata Maritim atau Bahari 

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan 

olahraga di air seperti didanau, pantai, teluk atau laut 

seperti memancing, berlayar, menyelam sambil 

melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan 

mendayung, melihat-lihat taman laut dengan 

pemandangan indah dibawah permukaan air serta 

berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di 

daerah-daerah maritime. 

c. Wisata Cagar Alam ( Taman Konservasi ) 

Wisata jenis ini biasanya banyak diselenggarakan oleh 

agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-

usaha dengan jalan mengantar wisatawan ketempat 

daerah cagar alam, taman lindung hutan, daerah 

pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya  

dilindungi oleh Undang-Undang. 

d. Wisata Konvensi 

Wisata konvensi bisa juga dibilang wisata jenis politik, 

bebagai negara pada dewasa ini membangun wisata 

konvensi ini dengan menyediakan fasilitas bangunan 

dengan ruangan-ruangan untuk tempat besidang bagi 

para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi 

atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional 

maupun internasional. 

e. Wisata Buru  

Jenis wisata ini banyak dilakukan dinegei-negeri yang 

memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang 

dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh 

berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini 

diatur kedalam bentuk safari buru kedaerah atau hutan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah Negara yang 

bersangkutan. 
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f. Wisata Ziarah  

 Jenis wisata ini sedikit banyaknya dikaitkan dengan 

agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat 

atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ziarah 

banyak dilakukan perorangan atau rombongan 

ketempat-tempat suci seperti ke makam-makam orang 

- orang besar atau pemimpin yang diagungkan, kebukit 

atau gunung yang dinggap keramat dan lain 

sebagianya.
30

 

  

C. Pariwisata Halal  

1. Pengertian Pariwisata Halal  

Pariwisata  dikenal istilah dalam bahasa arab dengan kata  

Al-Aiyahah,Al-Rihlah, Dan Al-Safar atau dalam bahasa inggris 

dikenal dengan kata Tourism, secara difinisi berarti suatu 

aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia 

baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah 

Negara sendiri maupun di Negara lainnya, dan dengan 

menggunakan kemudahan jasa maupun faktor penunjang 

lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun 

masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan 

(pengunjung) dengan tujuan tertentu
31

 

Duran berpendapat dalam Akyol & kilinc, pariwisata 

memiliki dampak sosial dan budaya,wisata halal merupakan 

suatu produk baru di dalam pasar muslim maupun non-muslim, 

didalam Al-Qur’an Allah SWT  menyuarakan pada umatnya 

untuk melakukan perjalanan atau travelling yang bertujuan 

supaya umatnya senantiansa bersyukur atas kelimpahan atas 

rezeki yang di dapat dibumi ini. terdapat Sembilan (9) ayat Al-

Qur’an yang menjelaskan tentang perjalanan salah satunya 

surah Al-Mulk ayat 15 : 

                                                           
30I Gusti Bagus Rai Utama, Pengantar Industri Pariwisata, ( Yogyakarta : 

Deepublish, Agustus 2014), hlm 105-111 
31Johar arifin, Wawasan Tentang Al-Qur’an Dan Sunnah Tentang Pariwisata, 

An-Nur, Vol. 4, No. 2, (2015), hlm 148 
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قِِهۦۖ  شأ ُشىْا فٍِ َمىَاِكثِهَا َوُكلُىْا ِمه زِّ َض َذلُىٗلا فَٲمأ َزأ هَُى ٱلَِّرٌ َجَعَل لَُكُم ٱۡلأ

ِه ٱلىُُّشىُز  ُأ   )٥١(َوإِلَ

 

Artinya : “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi 

kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 

sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu 

(kembali setelah) dibangkitkan”.(Q.S Al-Mulk :15) 

    Dalam pandangan islam pariwisata, di wujudkan dalam hal 

perjalanan spiritual, tentang pemaknaan dan pencapaian sebuah 

tuntutan ajaran agama itu sendiri “Syahriah” dan pernyataan ini 

telah membuat Negara  Saudi Arabia memetik banyak 

keutungan baik secara metrial maupun secara statusnya sebagai 

sebuah Negara yang memiliki tempat yang dianggap suci oleh 

kaum muslim. Pernyataan ini cukup menjadi gambaran bahwa 

pariwisata spiritual memang di restui oleh islam dan di yakinin 

sebagai sarana untuk memenuhi status sosial  dan spiritual yang 

lebih tinggi untuk kaum muslim.
32

  

Istilah halal dalam Al-Qur’an berarti yang 

dibolehkan.menurut Jurjani, Kata halal berasal dari akar kata al-

hal yang artinya “terbuka” secara istilah berarti setiap sesuatu 

yang tidak dikenakan sangsi penggunaanya atau suatu 

perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. 

Muhammad ibn Ali al-Shaukhani berpendapat bahwa  

dinyatakan sebagai halal karena telah terlepas dan terurainya 

simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.
33

  

Pemaknaan  pariwisata halal mungkin setiap orang berbeda- 

beda  bisa saja orang berpikir Wisata  yang berkaitan dengan 

makanan halal di suatu area wisata, atau juga ada yang 

mengartikan sebagai wisata yang harus di sertafikasi halal 

                                                           
32I Gusti Bagus Rai Utama, Pariwisata Menurut Pandangan Islam Dan 

Muslim, 2015. https:/www.reserachgate.net/publication/270683945,di akses pada 8 

April 2021. 
33Muchtar Ali, “Konsep Makan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung 

Jawab Produk Atas Produsen Industry Halal”, Ahkam : Kementerian Agama Republic 

Indonesia, Vol. Xvi, No.2, (Juli 2016), Hlm 292  
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karena  bertentangan dengan syariat islam.  Kata wisata sangat  

identik dengan hiburan atau berlibur, refresing, dan reakriasi. 

Sedangkan kata halal merupakan istilah yang berhubungan 

dengan justifikasi  terhadap hukum dalam syariat islam. Jadi 

wisata halal bermakna industri pariwisata yang diselenggarakan 

atas dasar ketentuan syariat islam  dan di peruntukan bagi 

seluruh pengunjung atau wisatawan.
34

 

Battour dan Ismail Mendifiniskan pariwisata halal adalah 

setiap kegiatan atau objek wisata yang diperbolehkan manurut 

ajaran islam untuk menggunakan atau ikut terlibat dalam 

industri pariwisata. Dalam definisi tersebut mempertimbangkan 

hukum islam (syariah) sebagai dasar untuk memberi produk 

wisata dan memperi layanan kepada wisatawan, terutama 

muslim, seperti hotel, restoran halal, biro perjalanan halal, 

definisi ini tidak terbatas pada wilayah penduduk muslim saja.
35

 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

tentang kepariwasataan, wisata halal adalah kegiatan perjalanan 

yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan 

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

Sedangkan pariwisata halal/syariah  dalam pandangan 

masyarakat pada umumnya berupa ziarah, umrah, haji dan lain-

lainnya. Sebenarnya pariwisata halal bukan hanya ziarah  

melainkan pariwisata adalah tren baru pariwisata dunia yang 

dapat berupa wisata alam,wisata budaya,maupun wisata buatan 

yang keseluruhanya dibingkai dalam nilai-nilai islam. Allah 

SWT berfirman dalam surah Al-ankabut ayat ke 20 :  

 

 

                                                           
34I Gusti Bagus Rai Utama, Pengantar Industri Pariwisata, ( Yogyakarta : 

Deepublish, Agustus 2014),hlm 284  
35Eka dewi satriani dan hayyun durrotul faridah, “wisata halal : perkembangan 

, peluang, dan tantangan ,”journal of halal product and research 

(JHPR),Vol.01,No.02, Mei-November 2018 
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أَجَ  ُ َُىِشُئ ٱلىَّشأ َقَۚ ثُمَّ ٱَّللَّ َخلأ َف تََدأَ ٱلأ ُأ ِض فَٲوظُُسوْا َك َزأ قُلأ ِسُُسوْا فٍِ ٱۡلأ

 َ ِٓخَسجََۚ إِنَّ ٱَّللَّ ٖء قَِدَٞس ٱۡلأ ٍأ ًٰ ُكلِّ َش   ٠٢َعلَ

Artinya : Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, maka 

perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan 

(makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. 

Sungguh, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu (QS Al-

Ankabut 20). 

Berdasarkan ayat diatas  yang  menunjukan kepada manusia 

untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT , menikmati 

indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa  manusia 

untuk meningkatkan keimnan terhadap keesaan Allah SWT dan 

memotivasi kewajiban hidup. 

 

2.  Konsep Pariwisata Halal  

Pariwisata halal mengacu pada penyediaan produk dan 

layanan kepariwisataan yang memenuhi kebutuhan felacong 

muslim untuk memfasilitasi  ibadah dan kebutuhan makanan 

yang sesuai dengan ajaran islam. Pariwisata halal merupakan 

jenis wisata yang manganut nilai-nilai islam, dan dalam 

perbandingan itu bisa dibuat dengan pertumbuhan islam. Bond 

and Hussain mengemukakan bahwa pariwisata halal merupakan 

subtipe dari wisata religi dimana jenis pariwisata ini dilakukan 

oleh para pengikut islam yang menjalani kehidupan berdasarkan 

pada hukum syariah. Sehingga sesuatu hal dapat digolongkan 

halal jika telah berpedoman pada kaidah islam.
36

 

Konsep pariwisata halal adalah suatu proses implementasi 

nilai islam kedalam aktivitas wisata. Konsep dasar pariwisata 

halal adalah pemaknaan terhadap segala aktivitas pariwisata 

yang meliputi serana penginapan, transportasi, makan dan 

minuman, sistem keuangan,hingga pasilitas yang penyedia jasa 

yang baik serta bijaksana. Adapun prinsip- prinsip 

                                                           
36Kurniawan Gilang Widagdyo, “ Analisis pasar pariwisata Indonesia”, The 

Journal of fTauhidinomics ,Vol. 1 No. 1, 2015,  hlm 149. 
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pengembangan pariwisata berbasis syariah ( halal) diantara lain 

: 

a.Pengembangan fasilitas wisata halal lebih utama berada dekat 

lokasi wisata (jika bisa di dalam area tempat wisata) 

b. Fasilitas  dan pelayanan yang berbasis syariah di miliki dan 

dilakukan masyarakat sekitar tempat wisata. 

c.Pengembangan wisata syariah harus sesuai nilai – nilai luhur 

serta kearifan local budaya setempat yang masih eksis dan 

berlaku.
37

 

Pada umumnya ada beberapa panduan dalam 

mengamplikasikan wisata halal, meliputi, destinasi, 

akomondasi, biro perjalanan, wisata dan pariwisata, usaha 

penerbangan, dan juga tempat perjalanan dan persinggahan, 

adapun beberapa panduan tersebut : 

a.Distinasi wisata halal meliputi, wisata alam,wisata budaya,dan 

wisata buatan, tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci, 

tersedia makan dan minuman yang halal, pertunjukan seni 

atraksi yang tidak bertentangan dengan kretiria umum 

pariwisata syariah dan terjaga kebersihannya. 

b. Akomondasi yaitu fasilitas yang layak untuk bersuci, 

tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah. 

c.Biro perjalanan wisata syariah yaitu menyelenggarakan paket 

perjalanan dan wisata yang sesuai dengan kreteria umum 

pariwisata syariah, memiliki daftar akomondasi  yang sesuai 

dengan panduan umum akomondasi pariwisata syariah. 

Memiliki daftar  usaha makanan dan minuman  yang sesuai 

dengan panduan usaha penyedin makanan dan minuman 

pariwisata syariah. 

d. Pramuwisata syariah yaitu memahami dan mampu 

melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan 

tugas,berakhlak baikkomunikatif ramah,jujur, 

                                                           
37Kurnia Maulida, dan Achamad Zurohman, “ Prospek Pariwisata Syariah ( 

Halal Tourism) : “Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industry  4.0,” AQUILIBRIUM 

: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2,2020, hlm  281. 
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bertanggungjawab dan penampilan sopan menarik sesuai 

dengan etika dalam islam. 

e.Penerbangan syariah yaitu peneyedian penerbangan 

kesejumlah Negara muslim, memberikan makan halal 

selama perjalanan, memberikan pelayanan maksimal dan 

ramah sesuai prinsip dalam islam dan pramugari berpakain 

sopan. 

f. Pusat perbelanjaan dan persinggahan yaitu penyedian masjid 

ataupun mushola yang layak,lokasi masjid tidak berada 

ditempat lokasi yang tersembunyi dan menjaga kebersihan 

bangunan. 

3. Menfaat Pariwisata Halal 

Agama islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin 

yanga artinya rahmat bagi semesta alam jadi nilai – nilai islam 

tidak hanya berlaku bagi umat islam saja akan tetapi bisa juga 

dirasakan menfaatnya oleh pemeluk agama lainnya. dapat 

dikatakan bahwa wisata halal ini tidak hanya diperuntukan bagi 

wisatawan muslim saja namun di peruntukan wisatawan non-

muslim juga. Bagi wisatawan muslim keberadaan wisata halal 

ini memberikan menffat antara lain: 

a. Menambah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

terhadap Allah SWT karenaa dapat menjalankan perintah 

nya dengan baik disegala tempat. 

b. Mantadabur ciptaan Allah SWT 

c. Memberikan ketenangan dan dan kenyamanan 

d. Memberikan kesenangan dan hiburan 

e. Sebagai sarana dakwah islam. 

Bagi wasatawan non-muslim keberadaan wisata halal ini 

memberikan menfaat yaitu :  

a. Jaminan kebersihan dan kesehatan 

b. Ketenangan dan kenyamanan 

c. Memberikan kesenangan  dan hiburan 
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d. Memberikan citra positif agama islam sebagai agama 

Rahmatan lil alamin.
38

 

4. Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam 

Pada dasarnya isalam membahasa masalah hubungan 

terhadap tiga pokok ; tuhan, alam, dan manusia atau 

teknologi, kosmologi, dan antropologi. Oleh karena itu 

agama islam agama yang meliputi segala hal atau kaffah, 

memberikan pertimbangan terhadap aktivitas hidup di dunia 

modern yang tidak lepas dari tiga hal pokok tadi, termasuk 

dunia kepariwisataan,dunia kepariwisataan  termasuk  dalam  

sub-sist em  kehidupan social kemasyarakatan, ekonomi, dan 

budaya. Sementara, dalam kaitan dengan nilai- nilai ideal 

dari kepariwisataan bagi islam adalah bagaimana umatnya 

mengambil i’tibar  atau pelajran dari h asil pengamatan 

dalam pelajaran yang dilakukan yang diisyaratkan dalam  

Al-Qur’an surah  Al-An’am ayat 11:  

تَُِه  ُمَكرِّ قِثَحُ ٱلأ َف َكاَن َعٰ ُأ ِض ثُمَّ ٱوظُُسوْا َك َزأ   ٥٥قُلأ ِسُُسوْا فٍِ ٱۡلأ

Artinya : katakalah Muhammad : jelajahilah bumi maka 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 

mendustakan itu. (Q.S Al-An’am ayat 11) 

Dari ayat dia atas, perjalanan manusia dengan maksud dan 

keperluan tertentu di permukaan bumi harus diiringi dengan 

keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran 

dari peninggalan sejarah yang telah lampau. 

Selanjutanya Al-Quran menggambarkan pula, apabila 

manusia itu memperhatikan, mereka akan dapat  mengetahui 

bahwa dalam alam sekitar sekelilingnya, ada pada diri 

mereka sendiri (jasmani dan rohani) dan berlaku peraturan – 

peraturan atau sunatullah. Pada bagian lain Al-Qur’an 

menekan perlunya jaminan keamanan suatu daerah atau 

                                                           
38 M. Amir Mahmud, Muhammad Endy Faidullah, Mimpi Wisata Syariah 

Studi Atas Pelaksanaan Wisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi, (Banyuwangi : 

LPM Institut  Agama Islam Ibrohim Ganteng Banyuwangi, Januari 2018) hlm 11-12 
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suatu Negara serta fasilitasnya yang tersedia bagi wisatawan. 

Hal ini ditekankan pada Al-Qur’an  Surah Saba ayat 18 : 

 

ُأ  وَا فُِهَا ٱلسَّ ِهَسجا َوقَدَّزأ ي ظَٰ ىَا فُِهَا قُسا َسكأ قَُسي ٱلَّتٍِ تَٰ َه ٱلأ ُأ ىَهُمأ َوتَ ُأ ىَا تَ َسۖ َوَجَعلأ

ٍَ َوأَََّاًما َءاِمىَُِه    ٥١ِسُُسوْا فُِهَا لََُالِ

Artinya : Dan Kami jadikan antara mereka (penduduk 

Saba’) dan negeri-negeri yang Kami berkahi (Syam), 

beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara 

negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah 

kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari 

dengan aman.(QS. Saba ayat 18). 

 

Menurut ayat di atas dalam perjalanan  manusia dengan 

maksud dan keperluan tertentu dipermukaan bumi harus  

diiringi dengan hati- hati.  Berwisata merupkan mengenal 

keagungan Allah SWT, berwisata mengenal keindahan dan 

kekayaan dunia yang sebenarnya, dengan berwisata juga dapat 

menjadikan contoh sebah cermin mempelajari sebab- sebab 

kemajuan dan kemunduran baik pelajaran itu melalui dari 

sendiri maupun orang lain. Dari ayat ini  juga diperoleh pesan 

tentang pentingnya pembangunan infrastruktur dan jaminan rasa 

aman guna mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat. 

Sederhananya ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas 

tentang bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang tidak terbatas ini dengan cara mengelola sumber 

daya yang terbatas. Namun  pengertian tersebut bertolak 

belakang dengan ekonomi islam yakni untuk memenuhi 

kebutuhan manusia yang terbatas dengan cara mengelola 

sumber daya yang terbatas. Dalam pandangam islam kebutuhan 

manusia terbatas dan terukur, namun yang tidak terbatas yaitu 

hawa nafsunya, maka berpontensi mencari harta yang sebanyak-

banyaknya dan tidak mengenal batas,dengan mengorbankan 

etika, norma dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh 

siapapun. 
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pengelolan distinasi pariwisata halal dalam perspektif 

ekonomi islam ini dibagi beberapa bagian antara lain : 

a. Pariwisata Halal dengan Nilai-nilai Rububiyah (uluhiyah) 

Nilai ke tauhid atau ketuhanan ( rububiyah-uluhiyah) 

dalam ekonomi islam pada dasarnya menjadi prima nilai-

nilai karakter yang lain. Posisi rububiyah merupakan 

kuasa prima nilai-nilai turunan tersebut, artinya jika para 

pemangku turunan industry imannya kokoh, niscaya 

mereka akan menghargai martabat wisatawan selaku 

manusia yang wajib dihormati dan dinilai secara 

maksimal mereka juga akan memiliki kepekaan terhadap 

nilai-nilai moral dan seterusnya.
39

 

b. Pariwisata halal wahana Ukhwah Universal (Insaniyah) 

Wisata halal dalam sistematika ajaran islam masuk dalam 

ranah kajian muamalah yang  mengatur interaksi antara 

manusia yang lain secara universal. Universal yang 

diamksud disni bahwa melekukan muamlah tidak dibatasi 

oleh isu SARA yang berpotensi bersifat yang kurang 

menguntungkaan secara bisnis. 

Wisatawan dalam wisata halal tidak dibatasi oleh faktor 

perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Jika 

dibatasi maka kan bertentangan dengan watak dasra 

ajaran islam yang rahmatan lil alamin bagi kehidupan di 

dunia. Setiap individu atau wisatawan adalah bagian dari 

komunitas yang saling berintegritas antara yang satu 

dengan yang lain, sebab itu sebagai suatu kesatuan 

hubungn sosial, islam menjanjikan hak dan kewajiban 

perseorang secara berkeseimbangan, sehingga dengan 

demikian, wisatawan akan merasakan aman, tenang dan 

nyaman dalam melakukan wisata. 
40
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c. Pariwisata Halal Butuh panduan Nilai-nilai Etis 

(Ahlaqiah) 

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa segala aspek 

kehidupan ini tidak terlepas dari nilai-nilai ahlak. Yang 

tercermin dalam sikap Rosullah Saw, beliau  diutus oleh 

Allah Swt untuk menyempurnakan akhlak. Dalam 

pengimplementasian nilai-nilai akhlak dalam industry 

pariwisata merupakan wujud keniscayaan, yang wujud 

nyatanya berkaitan dengan masalah pelayanan dan 

masalah lain yang satupun aktivitas dalam wisata secara 

luas, artinya tidak ada satupun aktivitas dalam wisata 

halal yang bebas nilai, semuanya tetap dalam bingkai dan 

ajaran –ajaran akhlak.
41

 

d. Antara Korporat dan konsumen perlu Keseimbangan 

(wayatiyyah) 

Tujuan utama destinasi wisata halal  adalah mendapatkan 

keuntungan (profit) secara meteri sebagaimana bisnis 

pada umumnya,tujuan seperti ini tentu sah-sah saja. 

Namun islam mengajarkan bahwa mendahulukan 

kepentinganya sendiri tanpa peduli dengan kepentingan 

stakelholder yang harus  di hargai dan dilindung. 

Jika korporat tertuju pada kepentingannya sendiri, maka 

akan mencul praktek bisnis yang tidak fair, melanggar 

tatanan hukum dan etika yang sejatinya harus dijunjung 

tinggi.sebab untuk mengendalikan ego sektora korporat 

pemerintah mewujudkan setiap perusahaan besar agar 

menjalankan program Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

Sejatinya dasar ajaran ekonomi islam yang 

mengedepankan kaeadilan dan keseimbangan secara 

proporsional yang sayangnya juga perlu 

diimplementasikan kedalam dunia pariwisata halal. 
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Keseimbangan yang dimaksud disi ialah pariwisata yang 

berbasis syariah tidaklah cukup mengejar kepuasan 

lahiriyah namun juga perlu memperhaatikaan kepuasan 

dalam arti spiritual seperti penyediaan tempat ibadah 

yang layak dan representative, tanpa terkecuali 

ketersediaan hotel dan restroran yang benar- benar syarii 

dan lain sebagainya.
42

 

e. Pariwisata halal antara kehendak bebas dan tanggung 

jawab (Musuliyyah) 

Pada Prinsipnya islam memberikan kebebasan kepada 

umat manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah 

dimuka bumi untuk melakukan usaha dari 

keberlangsungan hidupnya. Hanya saja kebebasan itu 

tidak  dalam  arti sebebas-bebasnya yang tanpa batas, 

karena bagaimanapun harus tetap dalam koridor 

ketentuan syariah sebgaimana yang telah diajarkan. 

Manusia bebas memilih bisnis apapun yang telah ditekuni 

kerena merupakan suatu indikasi adanya kebebasan 

terbatas menurut ajaran islam, katakana saja memilih 

bisnis industry pariwisata halal dengan pertimbangan 

karena saat ini merupakan bisnis yag banyak 

dikembangkan  di berbagai Negara di dunia ini. 

Walaupun demikian perlu disadari juga bahwa bisnis yang 

menjadi pilihan itu tidaklah bebas nilai. Terlebih lagi 

dimaknai bebas dari pengawasan Allah SWT sehingga dalam 

menjalankannya amanah, para pemangku kepentingan 

pariwasata halal wajib mempertanggung jawabkan amanah 

yang dibebankan baik pada konsumen wisatawan, terlebih lagi 

kelak dihadapan Allah SWT.
43

 

5. Pariwisata Halal Perspektif Fatwa DSN-MUI 

Dengan keberadaan industry pariwisata yang berperinsip 

syariah, maka yang menjadi acuannya ialah ajaran wahyu, 
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yakni kitab suci Al-Qu’an dan Sunnah Rosulullah SAW. 

Namun ketentuan dalam kitab suci tersebut masih bersifat 

mujmal (global) sehingga masih dibutuhkan penefsiran dan 

penjelasan yang benar dan dijamin kevaliditasannya. 

Penjelasan yang paling utama yaitu dating dari Rosulullah 

Saw, baik itu perkataan (hadits), tindakan (sunnah), restu 

(taqrir), maupun gambaran dalaam sifat-sifat beliau selama 

hidupnya. 

Sejalan dengan perkembangan jaman tidaklah sedikit 

muncul berbagai permasalahan baru yang kadang kala belum 

dikemukan dasar ketentuannya, maka pentingnnya kehadiran 

para ulama sebagai pewaris para nabi untuk melakukan ijtihad 

agar segala persoalan baru yang ditimbulakan  segera di 

temukan solusi penyelesaiannya. 

Untuk menjamin kepastian hukum dalam kaitan pariwisata 

halal yang berdarkan prinsip syariah, dalam rumusan fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) No 108/DSN-MUI/X/2016 Pada dasarnya ada emppat 

sumber yaitu : Al-Qur’an, Sunnah (Hadist), Kaidah Fikih, dan 

pendapat para ulama. Sumber pertama dan kedua merupaka 

wahyu sedangkan ketiga dan keempat merupakan produk  

pemikiran  (ijtihad-rumus) para ulama yang berkopenten 

dalam hukum syariat. 

Ada beberapa pijakan syar’ii tentang pariwisata halal yang 

telah diekploitasi oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa tersebut 

yang digali langsung adari Al-Qur’an,seperti sebagaimana 

yang tertuang di dalam QS. Al-mulk, 67:15, QS.Nur,71:19-20, 

QS.Al-Rum,30:9, QS. Al-Ankabut, 29:20, dan QS Al-Jumuah, 

62:10
44

. 

Menurut kementrian dan ekonomi kreatif dan badan 

pengeurusan harian dewan sariah nasional-majelis ulama 

Indonesia (DSN-MUI), Pariwisata halal mempunyai kriteria 

umum sebagai berikut : 
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a. Berorientasi  pada kemaslahatan umum  

b. Beroreantasi pada pencerahan, penyegaran,dan 

ketenangan 

c. Menghindari kemusyrikan dan khurafat 

d. Menghindari maksiat 

e. Menjaga perilaku, etika dan nilai-nilai luhur 

kemanusia seperti menghindari hedonis dan asusila. 

f. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan. 

g. Bersifat universal dan iklusif 

h. Menjaga kelestarian lingkungan 

i. Dan menghormati  nilai-nilai social dan budaya serta 

kearifan lokal. 

 

D. Peran  Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan 

Pariwisata 

1. Peran Dinas Pariwisata 

Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh 

individu dalam lingkungan masyarakat yang harus dilakukan 

oleh masyarakat yang berupa tuntutan-tuntutan perilaku 

masyarakat dari masyarakat  terhadap seseorang dan merupakan 

perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat.
45

  

Menurut Bakir peran dapat diartikan sebagai perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini 

diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang 

mungkin  tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan 

adalah suatu wadah atau isinya adalah  hak dan kewajiban 

tertentu. Sedangakan hak dan kewajibabn tersebut dapat 

dikatakan peran, oleh karena itu, maka seseorang yang 
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mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai 

pemegang peran (role accupant). Suatau hak sebenarnya 

merupakan wewenang untuk berbuat atau bertindak, sedangkan 

kewajiban adalah beban atau tugas.
46

 

Sedangkan menurut Soekanto  Peranan (role) merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukanya maka dia menjalankan suatu peranan. Disamping 

itu juga peran sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan 

cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban yang 

dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika dia telah 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status 

sosialnya dalam masyarakat.
47

 

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut : 

a. Peran sebagai suatu kebijakan, pengaruh paham ini 

berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijakasanan 

yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. 

b. Peran sebagai strategi, penganut peran ini mendalilkan 

bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan 

dukungan dari masyarakat. 

c. Peran sebagai alat komunikasi, peran digunakan sebagai 

instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa 

informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi 

ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah 

dirancang untuk melayani masyrakat, sehingga pandangan 

dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai 

guna mewujudkan keputusan yang responsive dan 

responsible. 

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran digunakan 

sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam 

konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat- 
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pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini 

adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat 

meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi 

rasa ketidakpercayaan. 

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan 

dengan posisi dalam pergaulan  kemasyarakatan. Posisi seorang 

dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang 

menunjukan tempat individu dalam organisasi masyarakat. 

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian  diri 

sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi 

dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan 

mungkin mencakup tiga hal yaitu:  

a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan sesorang atau 

lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang 

dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat. 

b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang 

atau lembaga yang didasarkan pada nilai- nilai ideal atau 

yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya 

didalam suatu sistem. 

c. Peran factual adalah peranan yang dilakukan seseorang 

atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara 

konkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi 

secara nyata. 

Menurut Siagian pemerintah negara pada hakikatnya 

berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan 

biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu 

negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan 

dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara 

kesejahteraan (welfare state).
48

 Disini terlihat jelas bahwa peran 

pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah 

untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu 
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negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan 

menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. 

Davey  memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama 

pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, 

yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan 

penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan 

masyarakatnya.
49

 Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang 

berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-

peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang 

berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan 

ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili 

masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi 

yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam 

pengkoordinasiaan, perencanaan, investasi dan tata guna lahan. 

Pitana dan Gayatri mengemukakan pemerintah daerah 

memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata 

daerahnya sebagai
50

 :  

a.  Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran 

pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat 

usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta 

pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama 

yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar 

perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.  

b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi 

pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala 

fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan 

oleh Dinas  Pariwisata kabupaten Pesisir Barat. Adapun 

pada prakteknnya pemerintah bisa mengadakan kerja sama 

dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun 

masyarakat. 
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c. Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat 

berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, 

swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. 

Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder 

pembangunan pariwisata memiliki peran untuk 

mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya 

tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan 

pariwisata. 

Ada tiga hal yang mendasar yang dianggap penting mengapa 

perlu adanya organisasi pariwisata yang efektif pada suatu 

daerah
51

: 

a. Adanya penyebaran arus lalu lintas pariwisata ke arah luar 

dari pusat pariwisata yang menyebabkan ketidak siapan 

daerah untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan yang 

memuaskan bagi wisatawan. 

b. Meningkatnya kebutuhan daerah, sehingga industri 

Pariwisata diharapkan bisa  menjadi katalisator  

pembangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah,sehingga memerlukan suatu organisasi yang dapat 

diandalkan mengelola pariwisata sebagai suatu industri. 

c. Kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan 

pariwisata semakin berkembang pesat. Sehingga 

diperlukan  organisasi pariwisata yang dapat meningkatkan  

pelayanan kepada wisatawan yang dating dan berkunjung 

pada suatu daerah.
52

 

Ketiga hal itu mempunyai implikasi penting bagi 

pembangunan  fisik. Selain fisik, maka koordinasi dan 

manajemen organisasi pariwisata sangat diperlukan demi 

terwujudnya pariwisata yang profesional dan bias memberikan 

kepuasan terhadap wisatawan. Terkadang ada distinasi 

pariwista disuatu daerah yang sangat pontesial, tetapi organisasi 
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pariwiasata tidak mampu mengolah dengan baik sehingga 

distinasi pariwisata tersebut akan kurang oleh wisatwan. 

Disinilah peran organisasi Pariwisata Dearah dalam hal ini 

Dinas Pariwisata dapat memainkan peran penting, terutama 

melakukan koordinasi bagi pembangunan daerah dapat menjadi 

kenyataan dan dapat meningkatkan kesejahtrean bagi masyarat 

di daerah tersebut. 

 Kegiatan pokok yang dilakukan oleh suatu organisasi 

pariwisata diantaranya adalah : 

a. Melakukan koordinasi dalam menyusun strategi 

pengembangan dan perencanaan pemasaran pariwisata di 

daerahnya dengan melibatkan pihak-pihak terkait  dengan 

kegiatan pariwisata di daerah itu sendiri.
53

 

b. Mewakili daerah dalam pertemuan- pertemuan yang 

menyangkut kepentingan pengembangan pariwisata, baik 

di tingkat nasional maupun internasional. 

c. Mendorong pembangunan fasilitas dan kualitas pelayanan 

yang sesuai dengan selera wisatawan yang terdiri dari 

bermacam-macam segmen pasar . 

d. Menyusun perencanan pemesaran dengan mempersiapkan 

paket-paket wisata yang menarik bersama dengan para 

perentara meningkatakan kualitas pelayanan dan 

penyebarluasan informasi kapada wisatawan secara 

periodik. 

Organisasi pariwisata  di daerah sangat ideal  jika dapat 

menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Derah 

(RIPPA) yang diharapkan dapat dijadikan pedoman  

pengembangan dan perencanan  pemasaran  strategi bagi daerah 

tersebut sebagai daerah tujuan wisata yang diharapkan lebih 

banyak wisatawan berkunjung ke daerah tujuan wisata yang 

diharap lebih banyak wistawan berkumjung di daerah tersebut. 
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Oraganisasi yang telah diberikan wewenang dalam 

pengembangan pariwisata  diwilayahnya harus dapat 

menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah 

dari wilayahnya karena fungsi dan tugas organisasi pariwisata  

pada umumnya  adalah : 

a. Berusaha memberikan kepuasan bagi wisatawan dengan 

segala fasilitas dan potensi yang dimiliki. 

b. Melakukan koordinasi diantara bermacam-macam usaha, 

lembaga, instansi yang bertujuan untuk mengembangkan 

industri pariwisata. 

c. Mengusahakan dan memasyrakatakn pengertian 

pariwisata pada orang banyak, sehingga mereka 

mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata 

dikembangkan  sebagau suatu industri. 

d. Mengadakan program riset yang bertujuan untuk 

memperbaiki produk wisata dan pengembangan produk-

produk baru guna dapat menyesuaikan pasaran di waktu 

yang akan dating. 

e. Menyediakan semua perlengkapan dan pasilitas untuk 

kegiatan pariwisata. 

f. Merumuskan kebijakan tentang pengembangan 

kepariwisataan berdasarkan  hasil penelitian yang telah 

dilakukan secara teratur dan berencana. 

Adanya Undang- Undang No 32 Tahun 2004 menyebabkan  

adanya pendelegasian dan pengaturan sektor-sektor tertentu 

pada satuan tingkat daerah, bigitu pula dengan bidang 

pariwisata, organisasi pemerintah yang bertanggung jawab 

dalam bidang pariwisata adalah Dinas Pariwisata. 

Secara garis besar peran Dinas Pariwisata adalah melakukan 

tugas pamerintah dengan mengelola pariwisata yang ada disuatu 

daerah. Secara spesifik adalah memberdayakan masyarakat 

untuk bersama mengembangkan pariwisata yang ada di daerah.  

Berdasarkan teori yang dikemukan para ahli maka peneliti bias 

menyimpulkan  bahwa peran Dinas Pariwisata Kabupaten 
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Pesisir Barat mencangkup pendorong bagi masyarakat lokal 

agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata 

diwilayahnya (motivator), penyedian fasilitas pendukung 

pariwisata (fasilitator), kerjasama yang sinergis dengan 

berbagai  stakeholder pariwisata (dinamisator). 

2.  Mengembangan Pariwisata  

Pengertian pengembangan menurut J.S Bududu dalam 

kamus umum  bahasa Indonesia adalah cara atau hasil kerja 

mengembangkan, sedangakan mengembangkan berarti 

membuka,memajukan,menjadikan maju dan bertambah baik. 

 Agar  dapat menarik untuk dikunjungi  oleh wisatawan ,ada 

tiga hal yang diperlukan di perhatikan dalam  pengembangan 

suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata, antara lain : 

a. Daerah tersebut harus mempunyai  something to see yaitu 

harus mempunyai objek wisata dan atraksi wisata, yang 

berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. 

b. Di daerah tersebut harus m empunyai something to do 

harus banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, dengan 

tersedia fasilitas yang membuat wisatawan bertah ditempat 

tersebut. 

c. Di daerah itu juga harus tersedia something to buy yaitu 

berupa souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh 

untuk dibawa pulang ke asal masing- masing. Selain itu 

juga harus tersedia seperti money charger, bank, kantor 

pos, dan lain sebagainya. 

Menurut Pendit  menyebutkan bahwa terdapat sepuluh unsur 

pokok dalam industri  pariwisata, pengembangan pariwisata 

tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak memenuhi 

kesepuluh unsur tersebut, antara lain : 

1) Politik dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Setempat 

Melalui politik dan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah  dapat mempengaruhi keberlangsungan industri 
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pariwisata di dearahnya. Pemerintah dapat meningkatan 

kualitas pariwisata di daerahnya, namun dapat juga 

menurunkan potensi wisata yang ada melalui kebijakan 

politiknya. 

2) Perasaan Ingin Tahu 

Pada hakekatnya yang melahirkan pariwisata adalah 

perasaan  manusia yang serba ingin tahu segala sesuatu 

selama hidup di dunia. Manusia ingin tahu segala sesuatu 

di dalam maupun diluar lingkungannya, seperti ingin tahu 

kebudayaan Negara asing, adat istiadat daerah tersebut, 

suhu dan cuaca daerah tersebut, letak geografisnya dan 

berbagai hal yang tidak terdapat di lingkungan hidupnya. 

3) Sifat Ramah Tamah 

Indonesia terkenal dengan sifat ramah tamah-nya yang 

menjadikan modal potensi yang dapat dikatakan besar 

dalam bidang pariwisata, disamping keindahan alam dan 

atraksi yang menarik 

4) Jarak dan Waktu 

Yang harus diperhatikan oleh stakeholder yang 

berkompeten didalam industri pariwisata adalah jarak 

tempuh yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk mencapai 

objek wisata. 

5) Atraksi 

Dalam dunia kepariwisataan segala sesuatu yang menarik 

dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat disebut atraksi, 

yang umunya disebut objek wisata, baik berlangsung setiap 

hari maupun diadakan dalam waktu tertentu. 

6) Akomodasi 

Akomodasi merupakan rumah sementara bagi sang 

wisatawan sejauh dan sepanjang perjalanan serta 

membutuhkan kenyaman , pelayanan yang baik, 

kebersihan yang terjaga dan kebutuhan yang memadai. 
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7) Pengangkutan(Cou rier) 

Faktor pengangkut dalam industry pariwisata 

membutuhkan syarat tertentu, antara lain jalan yang baik, 

lalu lintas yang tidak macet,alat angkutan yang cepat, dan 

lain sebagainya.
54

 

8) Harga-Harga  

Di tempat atau Negara yang harga barang atau ongkos 

perjalanan yang lebih murah dan lebih baik, sudah pasti 

wisatawan akan milih berkunjung ke tempat tersebut 

9) Publisitas dan Promosi 

Publisitas dan promosi ini ditujukan pada dunia luar 

dimana kempanye penerangan benar-benar mengandung 

berbagai fasilitas-fasilitas dan objek wisata yang unik dan 

menarik terhadap wisatawan.  

10) Kesempatan Berbelanja  

Kesempatan berbelanja atau sering kita sebut dengan 

shopping adalah kesempatan untuk membeli barang oleh-

oleh, atau souvenir untuk dibawa pulang kerumah atau 

Negara wisatawan. 

Sondakh menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat tiga 

faktor penting dalam pengembangan pariwisata, yaitu : 

1) Perbaikan infrastruktur 

2) Perbaikan promosi 

3) Perbaikan keamanan
55

 

Dalam rangka pengembangan pariwisata  ini, maka 

dilakukan pendekatan terhadap organisasi pawisata yang ada 

(pemerintah dan swasta), serta pihak-pihak yang mampu 

mendukung pertumbuhan pariwisata seperti masyarakat lokal. 

Berikut merupakan tiga aktor utama yang berperan dalam 
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pembangunan dan pengembangan pariwisata menurut  Pinata 

dan Gayatri : 

1. Masyarakat 

  Yaitu masyarakat umum yang tinggal di sekitar objek 

wisata, yang juga merupakan pemilik sah dari berbagai 

sumber daya modal pariwisata, seperti kebudayaan, tokoh 

masyarakat, intelektual, LSM, serta media massa. 

2. Swasta 

     Asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha yang 

bergerak di sektor pariwisata.
56

 

3. Pemerintah  

Yaitu mulai dari pemerintah pusat, Negara bagian, 

provinsi, kecamatan dan seterusnya. 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas maka peneliti 

dapat nyimpulkan bahwa peran dinas pariwisata dalam 

mengembangkan pariwisata adalah usaha yang dilakukan oleh 

dinas dalam kaitan wewenang yang dimilikiannya untuk 

mengembangkan pariwisata diwilayahnya, yang mencakup dari 

seluruh ketersedian falitas pendukung pariwisata falilitator, 

dinamisator,dan motivator. 

 Pemerintah dan rakyat  penting dalam rangka 

mengembangkan potensi pariwisata di Negara atau 

daerahnya.artinya pemerintah berkewajiban untuk 

mengeluarkan kebijakan yang berpihak  perlindungan dan 

peningkatan sector pariwisata lalu rakyat harus selalu 

mendukumg berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh 

pemerintah. Sinergitas antara pemerintah dan rakyat inilah yang 

nantinya akan menghasilkan ouput berupa perkembangan 

pariwisata yang berkelanjutan, bertanggung jawab, efektif dan 

efisien. 
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Dalam rangka mengembangakan pariwisata halal di 

kabupaten pesisir barat  dibutuhkan kerjasama dan sinergitas 

yang baik antara berbagai pihak, termasuk didalamnya pihak 

swasta, pemerintah dan masyarakat. di karenakan terdapat 

banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan potensi wisata 

di kabupaten pesisir barat, maka dinas pariwisata sebagai pihak 

pengelola dari lambaga formal harus mampu menjadi fasilitator 

dan bersinergi diantara berbagai pihak lainnya dalam usaha 

pengembangan pariwisata di kabupaten pesisir barat. Dengan 

kata lain dinas pariwisata harus mampu untuk menerapkan 

prinsip Good Governance baik di dalam  maupun diluar 

lembaga. 

3. Faktor Pendorong Pengembangan Pariwisata 

Sumber kepariwisatan (tourism resources) biasa juga disebut 

modal kepariwisatan  

(tourism assets). Daerah atau tempat akan menjadi tujuan 

wisata kalau kondisinya sedemikian rupa, sehingga ada yang 

dikembangkan dan menjadi atraksi wisata. Apa yang 

dikembangkan menjadi atraksi wisata  itulah yang disebut 

modal atau sumber kepariwisataan (tourism resources). Modal 

kepariwisataan ini mengandung potensi untuk dikembangkan 

menjadi atraksi wisata, atraksi wisata itu sudah ditentu harus 

komplementer dengan motif perjalanan wisata. Maka untuk 

menentukan  potensi kepariwisataan disuatu daerah  harus 

berpedoman apa yang dicari wisatawan. Menurut Joyo Suharto 

Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, 

yaitu : 

a. Modal dari potensi alam  

 Maksud alam disini yaitu alam fisik, fauna dan 

floranya. Meskipun seabagi atraksi wisata ketiganya 

salalu berperan bersama. Bahkan biasanya juga 

bersama-sama dengan modal kebudayan dan manusia, 

akan tetapi tentu ada salah satu modal yang menopang 

peting perannya. Alam menarik bagi wisatawan 

karena: 
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1) Banyak wisatawan tertarik oleh kegiatan –

kegiatan yang dapat dilakukan dialam 

terbuka.
57

 

2) Dalam kegiatan pariwisata jangka  pendek , 

pada akhir pekan atau dalam masa liburan, 

orang sering mengadakan perjalanan sekedar 

untuk menikmati pemandangan atau suasana 

pedesaan atau kehidupan diluar kota. 

3) Banyak juga wisatawan yang mencari 

ketenangan ditengah alam iklimnya yang 

nyaman, suasananya tentram, 

pemandangannya bagus dan terbuka luas. 

4) Ada juga wisatwan yang menyukai tempat-

tempat tertentu dan setiap kali ada kesempatan 

untuk pergi mereka kembali ke tempat-tempat 

tersebut. 

5) Alam juga sering menjadi bahan studi untuk 

wisatawan budaya,khusunya widya wisata. 

b. Modal dari potensi kebudayaan  

Maksud dari kebudayaan disini adalah kebudayaan 

dalam arti luas, tidak hanya meliputi kebudayaan 

tinggi seperti kesenian atau kehidupan dikeraton dan 

sebagainya, akan tetapi meliputi juga adat istiadat dan 

segal kebiasaan yang hidup ditengah-tengah 

masyarakat. 

Modal kebudayan ini penting untuk menarik 

wisatawan  tamasya agar mereka menikmati 

kebudayaan ditempat itu. Wisatwan tamasya (pleasure 

tourist) hanya tinggal disuatu tempat selama masih 

ada pemandangan lain, jadi harus ada banyak atraksi 
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untuk menahannya cukup lama disuatu tempat. Akan 

tetapi juga dapat diharapkan akan ada wisatawan 

reakrasi, yang menghabiskan waktu senggangnya 

ditengah-tengah masyarakat dengan kebudayaan yang 

menarik. 

c. Modal dari potensi manusia 

Manusia dapat menjadi atraksi wisata dan menarik 

kedatangan wisatawan bukan hal yang luar biasa, 

meskipun gagasannya akan membuat orang tersentak, 

sudah tentu manusia sebagai atraksi wisata tidak boleh 

kedudukannya begitu direndahkan sehingga 

kehilangan martabatnya sebagai manusia.  

4. Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata 

Selain  masalah konsep pengembangan sebuah objek 

agrowisata, masalah didalam pengelolaan agrowisata  juga perlu 

dicarikan jalan keluarnya, berikut ini ada beberapa hal yang 

perlu dijadikan perhatian diantaranya : 

a. Potensi yang belum dikembangkan sepenuhnya 

Potensi agrowisata yang besar tersebar diwilayah 

Indonesia hingga saat ini belum dikembangkan 

sepenuhnya. Hal ini disebabkan masih terabatasnya 

jangkauan dan kemampuan agrowisata. Selain itu, 

data mengenai potensi objek agrowisata belum 

dimiliki dan belum ada inventrisasi objek agrowisata 

yang telah ada. Permasalahan lain yang dihadapi 

dalam pengembangan agrowisata yakni belum siapnya 

jaringan transportasi  ke lokasi,,belum memadai 

fasilitas ditempat tujuan, serta disiapkannya lokasi 

tersebut untuk menjadi daerah pertanian sekaligus 

daerah wisata. 
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b. Promosi dan pemasaran agrowisata  yang masih 

terbatas
58

 

Hingga saat ini usaha untuk memperkenalkan 

potensi agrowisata Indonesia kepada wisatawan 

domestic ataupun mancanegara masih terbatas. 

Indonesia belum mampu menyediakan dana yang 

cukup besar untuk promosi maupun informasi 

kepariwisataan. Apabila dibandingkan Dengan Negara 

ASEAN yang lain, dana promosi pariwisata di Negara 

kita ternyata relative rendah. Selaian dana promosi, 

serana promosi juga masih kurang, usaha yang perlu 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah 

dengan memanfaatkan jalur-jalur promosi yang 

memungkinkan. Jalur promosi tersebut berupa 

kerjasama dengan biro perjalanan pariwisata 

internasional, lembaga pariwisata pemerintah, 

penggunaan media audio visual, media cetak, dan 

lain-lain. 

c. Kurangnya kesadaran pengunjung terhadap 

lingkungan  

Pengunjung yang datang ketempat wisata berasal 

dari berbagai usia dan kalangan yang mampunyai 

tinggkah laku yang berbeda. Sebagian pengunjung 

memang mempunyai kesadaran namun sebagian 

lainnya kurang berperilaku  baik. Sejumlah dana yang 

telah dikeluarkan oleh pengunjung  sebagai bea  

masuk kadang dijadikan dasar bahwa pengunjung 

berhak melakukan apa saja yang disukainya. Kondisi 

ini menjadi problem tersendiri bagi pengelola yang 

parlu diantisipasi. 

d. Koordinasi yang belum berkembang 

Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pihak 

swasta dalam pengembangan wisata. Untuk itu perlu 
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adanya koordinasi yang baik antara semua pihak yang 

berkepentingan.kurangnya koordinasi antar pihak 

yang bertanggung jawab mengelola seringkali 

mengakibatkan perkembangan agrowisata tidak 

dengan konsep yang seharusnya. Hal ini menyulitkan 

memantauan dan pengawasan terhadap 

pengembangan agrowisata selanjutnya. 

e. Terbatasnya kemampuan manajerial di bidang 

agrowisata 

Manajerial merupakan komponen yang dibutuhkan 

untuk semua kegiatan usaha. Manajemen yang baik 

dalam hal promosi, perencanaan,pemasaran maupun 

pengembangan produk agrowisata sangat 

mempengaruhi keberhasilan upaya peningkatan atas 

pengunjung. Namun, pengelolan agrowisata Indonesia 

masih sangat terlihat kurang professional. Hal ini 

mungkin disebabkan karena kurangnya kuantitas 

maupun kualitas dari tenaga kerja yang ada sehingga 

mereka kurang menguasai permasalahan. 

f. Belum adanya peraturan yang lengkap 

Peraturan dan tata cara pengusahab agrowisata 

hingga saat ini belum digarap secara utuh, paraturan 

objek ini menarik peluang besar untuk dikembangkan 

secara lebih luas perlu kiranya dibuat pedoman 

sebagai acuan yang digunakan semua pihak yang 

berkepentingan dalam mengembangkan wisata. 

 

E. Pendapatan Asli Derah (PAD) 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Secara etimologis pendapatan berasal  dari kata  “dapat” 

yang berarti diperoleh, kena, beroleh, Jadi pendapatan adalah 

hasil pencarian atau  usaha yang diperoleh seseorang baik itu 

sehari maupun sebulan. 
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Menurut Sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan 

yang terima oleh seseorang  atas  prestasi kerjanya, selama satu 

periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau pun 

tahunan. Pendapatan terbagi menjadi beberapa antara lainnya: 

a. Pendapatan Pribadi 

Semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan 

suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu 

Negara. 

b. Pendapatan Disposibel  

Pendapatan yang dikurangi pajak yang harus di bayarkan 

oleh perima pendapatan, sisa pendapatan yang siap 

dibelanjakan inilah yang dinamakan   pendapatan 

disposibel. 

c. Pendapatan Nasional  

Nilai seluruh barang- barang jadi dan jasa – jasa yang 

diproduksi oleh suatu Negara.
59

 

Menurut Abdul Halim Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang 

sangat penting. Karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh 

mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan 

pembangunan daerah.
60

. 

Menurut Carunia Mulya Firdausy, PAD adalah pendapatan 

yang diperoleh dari penerimaan  pajak daerah, retribusi daerah, 

laba perusahaan daerah, dan lain- lain yang sah. Semakin besar 
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PAD daerah maka daerah tersebut semakin baik dalam 

menjamin ketersedian pembangunan daerahnya.
61

  

 Definisi lain, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah segenap 

pemasukan atau penerimaan yang masuk kedalam kas daerah, 

di peroleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayah  daerah 

itu sendiri, dan dipungut berdasarkan peraturan  undang- 

undang yang berlaku dan dipergunakan keperluan daerah 

tersebut. Maka dari itu tiap-tiap daerah  harus mengupayakan 

agar dapat dipungut seintensif mungkin.
62

 

Jadi dari beberapa pengertian tentang Pendapatan Asli 

Daerah di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah adalah pendapatan yang diperoleh  dari sumber ekonomi 

di dalam wilayah itu sendiri yang diatur berdasarkan peraturan 

pemerintah dan perudang-undangan. 

2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah 

 Dasar hukum pendapatan asli daerah dalam undang- undang  

No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang- 

undang  No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pusat dan daerah.
63

 

Pengertian pendapatan asli daerah terdapat dalam pasal 1 

undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan dan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu tentang 

pendapatan asli daerah, yang selanjutnya disebut dengan PAD 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut  

berdasarkan peraturan daerah  sesuai dengan peraturan 

perundangan.
64
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3. Tujuan Dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah 

 Salah satu dari pendapatan daerah adalah pendapatan asli 

daerah, dana- dana  yang bersumber dari pendapatan asli daerah 

tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam 

melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin 

serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat 

memasukan uang sebanyak-banyaknya di kas daerah guna 

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan serta untuk 

mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai 

jasa tersebut. Tentu dari hal ini tidak terlepas dari adanya badan 

yang menangani atau diberi tugas  untuk mengantur hal 

tersebut. 

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah 

di dalam pelaksanan otonomi daerah lebih penting 

dibandingkan dengan sumber di luar pendapatan daerah , karena 

pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan 

prakarsa dan insiatif daerah sedangakn bentuk pemberian 

pemerintah (PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya peningkatan 

pendapatan asli daerah di harapkan pemerintah daerah juga 

mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan 

urusan daerah.
65

 

Kebijakan keuangan daerah di bentuk untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan 

daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam 

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai 

dengan kebutuhanya. Guna memperkecil ketergantuangan  

terhadap pemerintah pusat. pendapatan asli daerah sendiri 

dianggap seabagai arternatif untuk memperoleh tambahan dana 

yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran 

yang di tentukan oleh daerah kususnya keperluan rutin, oleh 

karena itu peningkatan hasil pandapatan asli daerah sangat 

diharapkan oleh setiap daerah. 
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4. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Undang- undang  nomor 32 tahun 2004 pasal 157 

tentang sumber penerimaan pendapatan daerah  terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Hasil Pajak Daerah 

Hasil pajak daerah merupakan sumber pokok utama 

keuangan yang dihasilkan daerah selain retribusi daerah, 

pajak merupakan iyuran masyarakat yang dibayar kepada 

pemerintah menurut undang- undang yang berlaku, yang 

digunakan membayai penguluaran pemerintah yang 

prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung 

tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan. Sedangkan pajak 

daerah itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 34 

tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan.
66

 

Selanjutnya pada pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 

34 tahun 2000, jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari : 

a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel 

Hotel  adalah   bangunan yang khusus disediakan 

bagi orang untuk menginap atau istirahat, 

memperoleh pelayanan dan atau fasilitaslainnya 

dengan dipungut bayaran termasuk bangunan 

lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh 

pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran.  

b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan 

restoran  
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Restoran adalah tempat menyantap makanan dan 

atau minuman yang disediakan dengan dipungut 

bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau 

catering. 

c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan 

hiburan  

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, 

permainan, permainan ketangkasan dan atau 

kesamaan dengan nama dan bentuk apapun yang 

ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan 

dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan 

fasilitas untuk berolahraga. 

d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 

reklame  

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media 

yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan 

komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa 

atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum 

kepada suatu barang, jasa atau orang yang 

ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau 

didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali 

yang dilakukan oleh pemerintah.  

e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas 

penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa 

di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan 

jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah 

Daerah.  

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

adalah pajak atas pengambilan bahan galian 

golongan C sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

g) Pajak Parkir  adalah pajak yang dikenakan atas 

pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan 
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dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor yang memungut 

bayaran. 

Dari jenis pajak kabupaten atau kota dapat tidak 

memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah 

ditentukan apabila potensi pajak di daerah kabupaten atau 

kota tersebut dipandang kurang memadai.
67

 

Sedangakan dalam islam pajak dibedakan antara dua 

jenis pajak yang dinamakan oleh sebagian ahli fikih dari 

kalayngan Malikiyah  dengan “al-wazha-if”dan 

dikalangan ulama Hanifiyah dinamakan dengan “an-nawa-

bi” yaitu pengganti pajak perorangan dari sulthan,  

sedangkaan sebagian ulama Hanabiyah  dinamakan dengan  

“al-kaf as-sulthaniyah”, kedua jenis pajak ini terbagi 

menjadi
68

 : 

a) Pajak yang diambil adil dan memenuhi 

berbagai syaratnya. 

b) Pajak yang diambil secara zhalim dan 

melampaui batas. 

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa 

muslim karena keadaan darurat untuk 

memenuhi kebutuhan Negara untuk mencegah 

kerugian yang menimpa, sedangakn 

pembendaharaan Negara tidak cukup dan tidak 

dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut. Maka 

dalam kondisi demikian ulama telah 

menfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas 

orang-orang kaya dalam rangka menrapkan 

mashalih al-mursalah dan berdasarkan  kaaidah 
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“ tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li 

a’laahuma” ( sengaja tidak mengambil mashlat 

yang lebih kecil dalam rangka memperoleh 

mashlahat yang lebih besar) dan “yatahammalu 

adl-dlarar al-khaas li daf’I dlararin’aam” 

(menanggung kerugian yang lebih ringan dalam 

rangka menolak kerugian yang lebih besar). 

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-

Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi 

dalam al –I’tisham ketika mengemukakan 

bahwa jika kas Bait al-maal kosong sedangkan 

kebutuhan pemasukan bertambah, maka imam 

boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas 

orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa 

berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum 

muslimin dan merupakan kebawajiban yag lain 

disamping kewajiban zakat. Allah SWT 

berfirman dalam surah At-Taubah ayat 41 dan 

Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi : 

 

 َِۚ لُِكمأ َوأَوفُِسُكمأ فٍِ َسثُِِل ٱَّللَّ َىٰ ِهُدوْا تِأَمأ ا َوثِقَاٗلا َوَجٰ ٱوفُِسوْا ِخفَافا

لَُمىَن  ٞس لَُّكمأ إِن ُكىتُمأ تَعأ ُأ لُِكمأ َخ   ١٥َذٰ

Artinya :  Berangkatlah kamu baik dengan rasa 

ringan maupun dengan rasa berat, dan 

berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan 

Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik 

bagimu jika kamu mengetahui (QS At-Taubah 

ayat 41) 

 

ِ َوَٗل تُلأ  لَُكِح َوأَوفِقُىْا فٍِ َسثُِِل ٱَّللَّ ِدَُكمأ إِلًَ ٱلتَّهأ َأ َ قُىْا تِأ

ِسىَُِه  ُمحأ َ َُِحةُّ ٱلأ  إِنَّ ٱَّللَّ
َۚ
ِسىُٓىْا   ٥٩١َوأَحأ

Artinya : Dan infakkanlah (hartamu) di 

jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan 

(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan 
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tangan sendiri, dan berbuat baiklah. 

Sungguh, Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik (QS Al-Baqarah ayat 

19) 

Dengan demikian salah satu hak penguasa 

kaum muslimin adalah menetapkan beberapa 

besaran beban berjihad  dengan harta kepada 

setiap orang yang  mampu.  Hal ini sesuai 

dengan apa yang  dikemukakan oleh pengarang 

Ghiyats al-Umam dan juga pendapat dari An 

Nawawi dan ulama Syafi’iyah yang  lain, 

dimana mereka berpendapat bahwa Kalangan 

kaya dari kaum muslimin berkewajiban untuk 

membantu kaum muslimin dengan harta selain 

zakat. Termasuk apa yang kami sebutkan 

(pungut dari) berbagai fasilitas umum yang 

bermenfaat kepada seluruh masyarakat dan 

perlindungan mereka dari keamanan (meliter), 

dan ekonomi  tentunya membutuhkan biaya 

(harta) untuk merealisasikan sementara hasil 

zakat tidak mencukupi. 

Apabila dakwah kepada Allah dan 

penyampaian risalahnya membutuhkan dana,  

maka kewajiban pajak dapat diterapkan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Karena 

merealisasikan hal tersebut merupakan 

kaewajiban bagi tokoh kaum muslimin dan 

biasanya seluruh hal itu tidak dapat terpenuhi 

dengan mengandalkan zakat. 

Kewajiban ini ditopang kaidah “ maa laa 

yatimmu al-wajib illa bihi fa huma wajib”,( 

sesuatu dimana sebuah kewajiban tidak 

sempurna kecuali dengannya maka sesuatu itu 

bersifat wajib).  Kemudian setiap individu  yang 

memenfaatkan fasilitas umum yang telah 
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disediakan oleh pemerintah islam untuk 

dimenfaatkan kemaslahatan individu, maka 

sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap 

individu untuk memberikan konpensasi dalam 

rangka mengamalkan prinsip “al-ghrum bi al-

ghunm”( tanggungan kewajiban seimbang 

dengan menfaat yang diambil), namun 

ketetapan  ini terikat dengan sejumlah syarat 

yaitu :
69

 

a) Bait al-maal  mengalami kekosongan 

dan kebutuhan Negara untuk menarik 

pajak memang sangat dibutuhkan, 

sementara sumber pemesukan Negara 

yang lain untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut tidak ada. 

b) Pajak yang ditarik wajib dialokasikan 

untuk berbagai kepentingan umat 

dengan cara yang adil. 

c) Bermusyawarah dengan ahli ahlu ar-

ra’yi dan anggota syura dalam 

membentuk berbagai kebutuhan  

Negara yang membutuhkan dana tunai 

dan batas maksimal sember keuangan 

Negara dalam memenuhi kebutuhan 

tersebut disertai pengawasan terhadap 

pengumpulan dan pendistribusian dana 

tersebut dangan cara sejalan dengan 

syari’at. 

Pajak jenis ini , dibagikan secara adil dan 

dengan cara yang benar telah disebutkan oleh 

para ahli fiqih empat mazhab dengan 

penanaman yang berbeda-beda sebagiamana hal 

ini didukung oleh perbuatan Umar bin Khatab 
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radhiallahu’anhu dimasa kekhalifahannya, 

diman ia mewajibkan pajak sebesar 10% 

kepada para pedagang  kaum muslimin. 

Sedangkan  pajak yang kedua diambil 

secara tidak wajar dan zhalim, maka hal itu tidak 

merupakan bentuk penyitaan sejumlah harta yang 

diambil dari pemiliknya secara paksa tanpa  ada 

kerelaan darinya. Hal ini menyelisihkan pendapat 

umum  syari’at islam yang terkait dengan harta, 

yaitu hukum asal dalam permasalahan harta dalah 

haram diganggu. 

2) Hasil Retribusi Daerah  

Retribusi merupakan iuran dari masyarakat  tertentu 

(orang- orang tertentu) yang berdasarkan peraturan 

perundang- undangan yang prestasinya dikembalikan 

dan ditujuk secara langsung, namun  pelaksanaanya 

tidak dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak. 

Menurut Undang- Undang No. 34 Tahun 2000 

retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : 

a) Retribusi Jasa Umum 

Adalah retribusi atas jasa pelayanan yang sediakan 

atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemenfaatan umum sertavdapat 

dinikmati oleh orang pribadi dan badan. 

b) Retribusi Jasa Usaha 

Merupakan jasa yang bersangkutan adalah jasa 

yang bersifat komersial yang disediakan oleh 

swasta yang belum memadai atau bisa dikatakan 

terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai oleh 

Daerah yang belum dimenfaatkan secara penuh 

oleh Pemerintah Daerah. 
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c) Retribusi Perijinan tertentu  

Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu 

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan,pengendalian,dan pengawasan, atas 

kegiatan pemenfaatan ruang,penggunaan sumber 

daya alam,barang, sarana dan prasarana ayau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan 

Perijinan termasuk kewenangan pemerintah yang 

diserahakan kepada daerah dalam rangka 

desentralisasi.
70

 

3) Hasil perusahaan milik daerah 

Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk 

mengelola perusahaan sendiri sebagi salah satu sumber 

pendapatannya, yang disebut perusahaan daerah 

(Perusda). Prinsip pengelolaan daerah  haruslah  bersifat 

profesional dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip 

ekonomi secara umum  yaitu  efisien. Secara umum  

perusahaan daerah  merupakan suatu badan usaha yang 

dibentuk oleh daerah  untuk memperkembangkan  

perekonomian dan untuk menambah penghasilan 

daerah.  

Semakin banyak perusahaan daerah yang dikelola 

oleh daerah, maka semakin banyak pendapatan daerah 

yang didapatkan dari sektor ini. Oleh karena itu, 

diperlukan penanganan yang baik serta profesional 

dalam menjalankan perusahaan daerah.
71
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4)  Hasil pengelolaan  kekayaan Daerah yang dipisahkan  

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolan 

kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas 

pengelolan tersebut memperoleh laba , laba tersebut 

dapat dimasukan sebagai salah satu pendapatan asli 

daerah. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan ini 

mencangkup: 

a)  Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik pemerintah daerah/Badan Milik Daerah 

(BUMD). 

b) Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan 

miliki pemerintah/Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) 

c) Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan 

milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
72

 

5) Lain –lain Hasil Usaha Sendiri yang Sah 

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain 

pajak, retribusi dan perusahaan daerah maka daerah 

berhak mendapatkan hasil pendapatan daerah itu 

sendiri. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan 

daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat Pemerintah 

Daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan 

suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh 

masyarakat dengan ganti rugi. Usaha daerah sebagai 

sumber pendapatan daerah harus disetorkan kepada kas 

daerah dan diatur dalam peraturan daerah. 
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Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing 

masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, 

walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi 

dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan 

penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lbih baik 

dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli 

daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah. 

 Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, 

kabupaten/kota melakukan berbagai upaya terobosan 

dalam peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah, 

sebab faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya 

suatu pemerintah daerah. Pelayanan kepada masyarakat 

akan terlambat akibat terbatasnya kemampuan dalam 

bidang pendanaan. Dengan terbatasnya sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak banyak yang 

dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan maupun 

kemudahan bagi masyarakat.
73

 

F. Peran Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan salah satu 

pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan sumber murni 

meneriman daerah yang selalu diharapkan peningkatanya. Menfaat 

yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah
74

 : 

1. Memenuhi pemasukan dan pendapatan baik untuk 

pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini 

bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan 

usaha yang dilakukan masyarakat, berupa penginapan, 

restron, dan rumah makan,, pramuwisata, biro perjalnan, dan 

penyedian cindaramata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha 
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tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga 

perekonomian daerah dapat ditingkatkan . 

2. Membuka kesempatan kerja , industry pariwisata merupakan 

kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak 

membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah 

tersebut. 

3. Menambah devisa Negara, dengan makin bnayaknya 

wisatawan yang dating, maka makin banyak devisa yang 

akan diperoleh. 

4. Merangsan pertumbuhan kebudayan asli, serta menunjang 

gerak pembangunan daerah. 

Industry  pariwisata di Indonesia dinalai sebagai sektor 

andalan penyumbang devisa Negara terbesar dibidang 

nonmigas. Terlebih ketika pemerintah Indonesia 

merancangkan program otonomi darah, maka industry 

pariwisata merupakan salah satu alternative yang akan 

dimenfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah. 

Merupakan salah satu langkah yang baik jika industry 

pariwisata dipergunakan oleh daerah-daerah di Indonesia 

yang miskin akan sumber daya alam sebagai suatu sarana 

untuk memingkatkan PAD. 

Namun sebagai konsenkuensinya, daerah-daerah tersebut harus 

melakukan pengembangan-pengembangan terhadap potensi 

pariwisata masing-masing daerah dengan mencari dan menciptakan 

peluang - peluang baru terhadap produk-produk pariwisata yang 

diunggulkan.yang perlu mendapat perhatian bahwa pengembangan 

industry pariwisata daerah terkait dengan berbagai faktor yang mau 

tidak mau berpengaruh dalam perkembangannya.  Oleh karena itu 

perlu diketahui dan dipahami apa saja faktor yang sesuai dengan 

faktual memegang peranan penting dalam pengembangan industry 

pariwisata daerah krusunya dalam rangka penerapan otonomi 

daerah, sehingga pada akhirnya pengembangan industry pariwisata 
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daerah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

peningkatan PAD dan mendorong pembangunan Daerah.
75

 

 Industry pariwisata merupakan suatu komonditi prospektif 

yang diapndang mempunyai peran penting dalam pembangunan 

nasional. Sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia menaruh 

perhatian kusus terhadap industry pariwisata. Hal ini lebih 

diperkuat dengan adanya kenyatanan bahwa Indonesia memiliki 

potensi alam dan kebudayaan yang cukup besar yang dapat 

dijadikan modal bagi pengembangan kepariwisataan di Indonesia 

adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa khusunya dan 

pendapatan Negara dan masyarakat pada umunya, perluasan 

kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan –

kegiatan industry sampingan lainnya.  

Pada dasarnya pengembangan industry pariwisata suatu daerah 

berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian dearah tersebut. 

Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh 

masyarakat daerah setempat adalah perluasan lapangan kerja 

secara regional. Ini merupakan akibat dari industry pariwisata ysng 

berkembang baik. Misalnya, dengan dibangunya sarana dan 

prasarana di daerah tersebut maka tenaga kerja akan banyak 

tersedot dalam proyek-proyek seperti pembangkit tenaga 

listrik,jembatan, perhotelan, dan lain sebagainya. 

Pariwisata syariah biasa disebut jaga parwisata halal saat ini 

merupakan salah satu distinasi wisata yang sedang mendunia, 

periwisata ini tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim akan 

tetapi non-muslim juga dapat menikmatinya. Wisata halal di 

Indonesia masih minim keberadaannya khusunya di kabupaten 

pesisir barat. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang 

wisata halal bahkan masih terdengar asing.  

Kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif mengatakan bahwa 

ada 13 provinsi yang berpotensi untuk mengembangkan wisata 

halal salah satunya provinsi lampung.  Wisata halal memberikan 

ketenangan rasa aman dan nyaman  kepada wisatawan muslim dan 
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non-muslim khusunya para wisatawan yang  berkujung dengan 

keluarganya. 

 Konsep pariwisata halal ini memerlukan beberapa hal antara 

lain adanya ketersedian makanan halal, minuman, fasilitas 

beribadah yang memadai dan adanya pembatasan aktivitas yang 

tidak sesuai dengan syariah dilokasi wisata. Pariwisata halal 

bersifat universal dalam memasarkan produk dan jasanya., tidak 

hanya masyarakat muslim yang dapat menikmati akan tetapi 

masyarakat  non-muslim pun dapat menikmati produk dan jasa 

yang telah ditawarkan. 
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G. Kerangka pemikiran  

Kerangaka berpikir berisi gambaran pola hubungan antar 

variable atau kerangka konsep akan digunakan untuk menjawab 

masalah yang diteliti. Berdasarkan pernyataan diatas, disusunlah  

kerangka berpikir teoritis yang tersaji berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. 1 kerangka pikir 
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  Dari kerangka fikir di atas, peran dinas pariwisata dalam 

mengembangkan wisata halal dalam persepektif ekonomi 

islam.mempunyai kendala pengembangan wisata halal di 

Kabupaten Pesisir Barat dan dinas pariwisata memberikan solusi 

pengembangan wisata halal. Maka terbentuklah analisis peran 

dinasa pariwisata dalam  mengembangkan wisata halal untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
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