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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA SEBAGAI UPAYA  

UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI LOKAL 

  PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Kasus Objek Wisata Pantai Karang Bolong  

Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus) 

Oleh : 

Emir Darmawan 

Obyek wisata sering dianggap sebagai jawaban untuk 

menghadapi berbagai permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, 

kesulitan ekonomi yang diakibatkan berbagai sebab sehingga 

pariwisata dapat muncul  dan menciptakan lapangan kerja baru yang 

lebih banyak memberikan peluang kerja baru, karena dilihat dari 

sebagian besar penghasilan ekonomi masyarakat desa  tegineneng, itu 

adalah petani, maka jika harga hasil pertanian tersebut mengalami 

penurunan akan menjadi masalah perkonomian di masyarakat 

tegineneng. 

 Pemberdayaan Masyarakat merupakan aspek penting dalam 

pengembangan pariwisata. Hal ini dikarenakan pengembangan 

pariwisata banyak memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh 

masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting untuk menunjang 

keberhasilan pengembangan pariwisata sehingga masyarakat yang 

tidak berdaya (powerless) perlu diberdayakan untuk menciptakan 

kemandirian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (powerfull).  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai bentukbentuk 

kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata 

yang berdampak pada lini sosial-budaya maupun peningkatan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana prosedur 

penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan orang-orang yang diamati. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara (indepth interview), observasi, dan 

dokumentasi. Dengan sumber data Pemerintah Kabupaten 

Tanggamus, Pengelola Pantai Karang Bolong dan masyarakat sekitar. 

Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 768 masyarakat dan 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 masyarakat.  

Potensi pengembangan pariwisata terhadap pemberdayaan 

masyarakat objek wisata Pantai Karang Bolong, jika dilihat dari 
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perspektif Ekonomi Islam, maka Pariwisata di Pantai Karang Bolong 

dapat memperbaiki aspek-aspek mengenai Ekonomi Islam seperti 

pengawasan pengunjung yang bisa saja berbuat maksiat dan 

membawa minuman keras, tempat berbuat tidak baik dan lain-lain. 

Kata kunci : Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Islam 
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MOTTO 

 
َفًة َوِاْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمل ٰۤى   َها ي ُّْفِسدُ  َمنْ  ِفي َْها َاََتَْعلُ  اۗ  قَاُلوْ  ۗ  َكِةِ اِّنيْ َجاِعٌل ِِف اْْلَْرِض َخِلي ْ  ِفي ْ

َماٰۤءَ  َوَيْسِفكُ   ۗ   َلكَ  َونُ َقديسُ  ِِبَْمِدكَ  نَُسبيحُ  َوََنْنُ  ۗ  الدي

 ٠٣- تَ ْعَلُمْونَ  َْل  َما اَْعَلمُ  ۗ  ِاِّنيْ  قَالَ  

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” 

Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang 

yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan 

kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” 

Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu.  

  QS. Al Baqarah (2) : 30 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal penelitian, peneliti terlebih dahulu 

akan menguraikan beberapa istilah-istilah yang berhubungan 

dengan judul penelitian ini. Adapun penelitian ini berjudul : 

“Pengembangan Objek Pariwisata  Sebagai Upaya Untuk 

Meningkatkan Ekonomi Lokal Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Kasus Objek Wisata Pantai Karang Bolong 

Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)” Selanjutnya, 

dalam penulisan penelitian ini, peneliti mengupayakan agar 

dapat menghindari kesalahan para pembaca di dalam 

memahami judul penelitian ini maka peneliti perlu 

memberikan penegasan judul sebagai berikut: 

1. Pengembangan 

Pengembangan adalah proses, cara dan upaya 

meningkatkan mutu agar dapat dipakai untuk berbagai 

keperluan dalam kehidupan masyarakat modern dan 

proses kegiatan bersama dilakukan oleh penghuni suatu 

daerah untuk memenuhi kebutuhannya.
1
 Menurut Barreto 

dan Giantari Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha 

untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata 

agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik 

ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada 

didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk 

mengunjunginya.
2
 

2. Objek adalah hal, perkara dan sebagainya yang dijadikan 

pokok pembicaraan atau dijadikan sasaran untuk diteliti, 

                                                           
1 „Arti Kata Pengembangan – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Online, Https://Kbbi.Web.Id/Pengembangan, Diakses Pada 21 Oktober 2021, (Pukul 

20: 05 WIB)‟. 
2„Mario Barreto Dan Ketut Giantari, 2015.”Strategi Pengembangan Objek 

Wisata Air Panas Di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro Timor Leste”, E-Jurnal 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Vol.4:11.2015.‟ 
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diperhatikan dan sebagainya.
3

 Objek wisata adalah 

perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni 

budaya, serta sejarah bangsa, dan tempat atau keadaan 

alam yang mempunyai daya tarik untuk dikujungi 

wisatawan. Obyek wisata atau tempat wisata adalah 

sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Obyek 

wisata dapat berupa obyek wisata alam seperti gunung, 

danau, sungai, panatai, laut, atau berupa obyek wisata 

bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan 

sejarah, dan lain-lain.
4
 

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di 

dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah.
5
 

Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh perorangan atau keluarga ataun kelompok 

dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain 

dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan 

untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan.
6
 

4. Ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan 

sebagainya.
7
 

5. Lokal adalah  di suatu tempat (tentang pembuatan, 

produksi, tumbuh, hidup, dan sebagainya).
8
 

6. Perspektif kerangka konseptual, seperangkat asumsi-

asumsi, seperangkat nilai-nilai dan seperangkat gagasan-

                                                           
3 „Arti Kata Objek – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 

Https://Kbbi.Web.Id/Objek, Diakses Pada 21 Oktober 2021, (Pukul 20:10 WIB)‟. 
4„Pendit, Nyoman . 2003. Pengantar Ilmu Pariwisata. Jakarta: PT Pradaya‟. 
5 „Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis 

Masyarakat Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012, h. 56.‟ 
6 Windiani Soedarso, Muchammad Nurif, „Potensi Dan Kendala 

Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Dengan Pendekatan Marketing 

Places (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bojonegoro)‟, 7.2 

(2014), 136–49. 
7„Arti Kata Ekonomi – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 

Https://Kbbi.Web.Id/Ekonomi, Diakses Pada 21 Oktober 2021, (Pukul 20: 30 WIB)‟. 
8 „Arti Kata L0kal – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 

Https://Kbbi.Web.Id/Lokal, Diakses Pada 21 Oktober 2021, (Pukul 20:45 WIB)‟. 
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gagasan yang mempengaruhi persepsi kita dan 

memengaruhi tindakan-tindakan dalam suatu situasi.
9
 

7. Ekonomi Syariah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran 

dan aturan syariah yang mencegah ketidak adilan dalam 

memperoleh sumbersumber daya material memenuhi 

kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk 

melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.
10

 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah 

bagaimana caranya mengembangkan objek wisata lokal 

sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi lokal khususnya 

di wisata karang bolong di kecamatan Limau, Kabupaten 

Tanggamus. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di 

Indonesia yang memiliki banyak sekali tempat pariwisata 

seperti: Pantai Saari Ringgung, Pantai Kelara, Pantai Mutun, 

Pantai Teluk Kiluan, Pantai Pahawang, Pantai Dewi Mandapa, 

Taman Nasional Waykambas, Danau Ranau, Menara Siger, 

Taman Wisata Lembah Hijau, Air Terjun Putri Malu, Taman 

Kupu-Kupu, Taman Wisata Bumi Kedaton, Gunung Krakatau 

dan lain sebagainya, yang sangat berpotensi untuk dijadikan 

sebagai objek pariwisata. 

Tampat wisata pantai Karang Bolong merupakan 

salah satu dari sekian banyak taman wisata yang berada di 

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yang didominasi 

oleh pariwisata pantai dan pegunungan.Sektor pariwisata 

Pantai Karang Bolong yang terletak di Kabupaten Tanggamus 

sangat potensial, tetapi kenyataannya sektor pariwisata 

tersebut belum mendapatkan perhatian yang serius dan 

                                                           
9 „Halimatusa‟diah, “Teori Dan Perspektif Dalam Penelitian Ilmu 

Komunikasi”, Jurnal Perspektif Dalam Komunikasi, Vol. 5 No. 2, (Jakarta: Maret 

2014), h. 56.‟ 
10„Rozalinda, Ekonomi Islam, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 

3‟. 
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pemberdayaan yang optimal, karena masih dikembangkan dan 

dikelola oleh masyarakat lokal dengan segala keterbatasan 

fasilitas dan biaya yang digunakan. Oleh karena itu sangat 

diharapkan adanya peran pemerintah guna untuk membina 

dan membantu mengembangkan usaha pariwisata Pantai 

Karang Bolong ini, sebab semakin banyaknya pengunjung 

yang datang maka dapat menambah pendapatan daerah (PAD) 

Kabupaten Tanggamus. 

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui 

penjaga pantai karang bolong, pengunjung pantai karang 

bolong meningkat setiap tahunnya. Namun pengunjung pantai 

karang bolong menurun drastis ketika pandemi covid-

19,dimana pemerintah mengeluarkan peraturan mulai dari 

PSBB hingga PPKM. Berikut data pengunjung pantai karang 

bolong dari tahun 2015 sampai tahun 2020. 

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Pantai Karang Bolong 

dari tahun 2015-2020
11

 

Tahun Jumlah Data Pengunjung/hari 

2015 50 orang 

2016 130 orang 

2017 150 orang 

2018 160 orang 

2019 30 orang 

2020 15 orang 

 

Tabel diatas menunjukkan data pengunjung pantai karang 

bolong sebelum pandemi dan saat pandemi. Pantai karang 

bolong cukup ramai dikunjungi masyarakat sebelum pandemi 

dikarenakan pantai karang bolong mulai dikenal 

keindahannya oleh masyarakat. Menurun dan meningkatnya 

pengunjung pantai karang bolong cukup berpengaruh terhadap 

ekonomi masyarakat khususnya yang berjualan di pinggir 

                                                           
11 Muslim, Wawancara Pengelola  Pantai Karang Bolong dengan Penulis, 

Tanggamus, 2 maret 2022 
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pantai karang bolong itu sendiri. Pengunjung pantai karang 

bolong menurun pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan 

adanya wabah Covid-19, dimana masyarakat menerapkan 

protokol kesehatan secara ketat dan pemerintahan 

mengeluarkan kebijakan PSBB, PPKM sehingga masyarakat 

harus selalu berada didalam rumah jika tanpa kepentingan 

mendesak. 

Selain jauh dari pusat ibu kota Tanggamus, jalan menuju 

pantai karang bolong cukup memperihatinkan sehingga 

menjadi salah satu faktor minat pengunjung terhadap wisata 

pantai karang bolong. Wisata pantai karang bolong adalah 

sebuah hamparan laut yang luas namun ditepi pantai terdapat 

sebuah karang dengan tinggi  10 meter dan disela sela besar 

tinggi karang terdapatt lingkaran, lingkaran ini tembus 

sehingga karang tersebut menjadi bolong, inilah mengapa 

wisata pantai ini diberi nama pantai karang bolong. Selain 

lingkungannya yang bersih dan asri, masyarakat Kecamatan 

Limau cukup ramah sehingga menambah kenyamanan kita 

dalam berwisata. 

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa kegiatan 

kepariwisataan merupakan salah satu bidang usaha yang 

dipandang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

pendapatan perekonomian masyarakat yang terlibat dalam 

pengelolaan pariwisata pantai karang bolong Kecamatan 

Limau, hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk 

membahas lebih lanjut kegiatan tersebut melalui penelitian 

yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: 

“Pengembangan Objek Pariwisata Sebagai Upaya Untuk 

Meningkatkan Ekonomi Lokal Perspektif Ekonomi 

Islam” dengan lokasi penelitian berada di Pantai Karang 

Bolong Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. 
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C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini di Desa Tegineneng, Kecamatan 

Limau Kabupaten Tanggamus. 

2. Subfokus Penelitian 

Subfokus penelitian ini adalah pandangan ekonomi islam 

terhadap pengembangan pariwisata lokal sebagai upaya 

untuk pengembangan ekonomi lokal. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana potensi pengembangan sumber daya alam 

pariwisata pantai karang bolong dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat? 

2. Bagaimana potensi pengembangan sumber daya manusia 

di pariwisata alam pantai karang bolong dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat menurut perspektif 

ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan 

atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan 

atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui potensi pengembangan sumber daya 

alam pariwisata pantai karang bolong dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2. Untuk mengetahui potensi pengembangan sumber daya 

manusia di pariwisata alam pantai karang bolong dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat menurut perspektif 

ekonomi Islam. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis 

mengenai  pengembangan objek pariwisata lokal 

sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi lokal 

berdasarkan perspektif Ekonomi Syariah. 

b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga 

sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah sebagai dasar yang dapat dilakukan 

sebagai dasar yang dapat digunakan dalam 

pengembangan objek pariwisata lokal.. 

b. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat 

memperluas pengetahuan dan dan menambah 

wawasan terhadap permasalahan ekonomi yang ada di 

lingkungan sekitar. 

c. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan serta menjadi referensi 

penelitian berikutnya dengan topik yang sama. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa 

penelitian terdahulu, ada beberapa kemiripan dalam beberapa 

kasus, yang mana ada keterkaitan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan, maka dalam hal ini peneliti perlu 

menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan 

tersebut. Adapun penelitian-penelitian tersebut, diantaranya:  

1. Penelitian oleh Eren Dea Ajeng Inggil Santosa, Choirul 

Shaleh, Minto Hadi dengan judul penelitian 

“pengembangan objek pariwisata sebagai upaya untuk 

meningkatkan ekonomi lokal(Studi Kasus Objek Wisata 

Banyu Biru di Kabupaten Pasuruan)” dengan hasil 

penelitian Pengembangan objek pariwisata dalam 
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meningkatkan ekonomi lokal di objek wisata banyu biru 

Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata sudah cukup baik, namun 

kurang menunjukkan sebuah strategi pengembangan dan 

strategi pelestarian. 
12

 

2. Penelitian oleh Rojaul Huda dengan judul penelitian 

“Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor 

Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, 

Kabupaten Purbalingga” dan hasil penelitian Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi 

lokal di Desa Serang melalui sektor pariwisata telah 

memenuhi enam aspek yang terdapat pada PEL. Pada 

aspek kelompok sasaran, pengembangan ekonomi lokal 

melalui pariwisata di Desa Serang dijalankan melalui 

proses dan skema kerja sama dengan melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan lokal, baik pemerintah desa, 

masyarakat, maupun pelaku usaha lokal, dalam banyak 

kesempatan peluang investasi. Pengembangan pariwisata 

juga diberikan kepada pelaku usaha masyarakat lokal.
13

 

3. Penelitian Oleh nama Sukarni Novita Sari,  Mercy. S 

Devina de Fretes dengan judul penelitian “Pengembangan 

Pariwisata Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi 

Masyarakat Di Pulau Pari Kepulauan Seribu” dan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bahwa pemerintah daerah 

Kepulauan Seribu telah menerapkan tujuh strategi dalam 

mengembangkan industri pariwisata.
14

 

                                                           
12 Minto Hadi Eren Dea Ajeng Inggil Santosa, Choirul Shaleh, 

„Pengembangan Objek Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi 

Lokal (Studi Kasus Objek Wisata Banyu Biru Di Kabupaten Pasuruan)‟, 3.1, 89–95. 
13Rojaul Huda, „Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata 

Di Desa Serang , Kecamatan Karangreja , Kabupaten Purbalingga Local Economic 

Development Through Tourism Sector At Serang Village , Karangreja District , 

Purbalingga Regency Pendahuluan Upaya Pembangunan Indonesia Yang‟, 11.2 

(2020), 157–70 <Https://Doi.Org/10.22212/Aspirasi.V11i2.1470>. 
14 Sukarni Novita, Mercy S Devina, and De Fretes, „Pengembangan 

Pariwisata Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Pulau Pari 

Kepulauan Seribu‟, 2.2 (2021), 6–11. 
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Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini 

adalah sama-sama membahas pengembangan objek wisata 

untuk meningkatkan ekonomi lokal, sedangkan perbedaan 

pada penelitian skripsi yang peneliti buat lebih menekankan 

pengembangan objek pariwisata sebagai upaya untuk 

meningkatkan ekonomi lokal dalam perspektif ekonomi islam.  

 

H. Metode Penelitian 

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu 

dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai 

tujuan
15

Sedangkan penelitian adalah “pemikiran yang 

sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang 

pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran 

fakta-fakta”
16

. Untuk itu perlu di perhatikan beberapa hal 

yaitu : 

1. Sifat dan Jenis Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Apabila dilihat dari Jenisnya, penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (Field Research), yaitu melaukan 

kegiatan lapangan tentu guna memperoleh berbagai 

data dari informasi yang dilakukan.
17

Penelitian ini 

pada akhirnya akan dianalisa, maka proses penelitian 

mengangkat data dari permasalahan yang ada 

dilapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan 

pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya untuk 

meningkatkan ekonomi lokal. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis 

penelitian yang memberikan gambaran suatu keadaan 

sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek 

yang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif 

                                                           
15 Wijaya, Tony, Metodologi Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 

2013),H. 10. 
16 Ibid, h. 94. 
17„Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Social (Bandung: Penerbit 

Mandar Maju, 1998), h. 32.‟ 
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merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam 

langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan 

hipotesis.
18

 

2. Sumber data 

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data-data 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini 

menggunakan data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya.
19

 Dalam penelitian ini sumber data 

primer diperoleh secara langsung melalui wawancara 

dengan Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan 

kegiatan pariwisata Pantai karang bolong yang telah 

ditetapkan sebagai responden atau sampel dengan 

dibantu alat daftar pertanyaan (kuesioner). Data juga 

diambil dengan cara mengadakan observasi 

dilapangan untuk melihat kondisi nyata secara visual 

yang ada dilapangan. Hal ini penting untuk 

mengambil data yang belum terungkap oleh alat 

pengumpul data yang lain. 

b. Data sekunder 

Data sekunder meliputi data-data penunjang dari data 

primer, yang didapatkan melalui perpustakaan atau 

dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder 

yang penulis gunakan berasal dari buku-buku: Metode 

Penelitian, Ekonomi Pariwisata Sejarah Dan 

Prospeknya, Ekonomia Otonomi Daerah, Perencanaan 

Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat, 

Manajemen Kepariwisataan, Metode Ekonomi Dan 

Bisnis. Arsip-Arsip: Pengembangan Objek Wisata 

                                                           
18„Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai,(Jakarta: LP3ES, 1986), h. 

4‟. 
19„Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi (Jakarta: 

Erlangga, 2003), h. 29.‟ 
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Terpadu. Data sekunder meliputi data jumlah 

pengunjung yang datang dalam kurun waktu tertentu 

dan penunjang lainnya. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang 

berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki 

karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang 

peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah 

peneliti.
20

Dalam penelitian ini populasinya adalah 

masyarakat sekitar pantai karang bolong.Sampel adalah 

bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, 

dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.
21

 

Dalam penelitian ini sampel berjumlah 20 orang dengan 

rincian pemerintahan desa setempat, pengurus pantai 

karang bolong, dan beberapa masyarakat sekitar, dengan 

teknik pengambilan sampel purposive sampling yaitu 

sampel diambil sesuai dengan kebutuhan peneliti dan 

mendukung hal hal yang dibutuhkan oleh peneliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 

penelitian ini menggunakan tiga macam metode, yaitu : 

a. Metode Observasi, Nasution dalam bukunya 

mengemukakan definisi bahwa metode observasi adalah 

dasar ilmu pengetahuan, sebagaimana misalnya para 

ilmuwan hanya dapat bekerja atau melakukan 

penelitiannya berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
22

 

Metode observasi merupakan metode penelitian dengan 

mengamati secara langsung dan pencatatan secara 

sistematis terhadap objek penelitian atau tidak 

                                                           
20 „M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan 

Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 58.‟ 
21 Ibid. h. 58. 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018). h.310 
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menggunakan perkataan, dan lebih melibatkan indera 

pengelihatan (visual), juga melibatkan indera lain 

seperti pendengaran, sentuhan, penciuman.Metode ini 

penulis gunakan untuk mengetahui pengembangan 

objek pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan 

ekonomi lokal, mengamati kondisi pantai karang 

bolong dan mengamati faktor pendukung dan 

penghambat, terkait pengembangan objek pariwisata 

pantai karang bolong.Selanjutnya,untuk mempertegas 

dan menguatkan hasil dari pelaksanaan observasi maka 

dapat menggunakan teknik wawancara maupun 

dokumentasi. 

b. Metode Wawancara atau Interview, dalam hal ini 

memiliki ciri utama dari wawancara adalah proses 

pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka 

antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak 

yang ditanya atau penjawab/informan (interviewe). 

Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan 

informasi, bukannya untuk merubah ataupun untuk 

mempengaruhi pendapat responden.
35 

Wawancara 

digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari 

sumbernya secara langsung atau tanpa perantara, 

informan pada wawancara ini yaitu, pemerintah desa 

setempat, pengurus pantai karang bolong dan 

beberapa warga setempat. 

c. Metode Dokumentasi, metode ini didefinisikan 

sebagai sebuah catatan peristiwa-pristiwa yang 

lampau. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan-

tulisan,gambar-gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang yang memiliki keterkaitan dalam 

penelitian. Dokumentasi yang berbentuk tulisan 

misalnya, catatan, sejarah kehidupan, cerita, biografi, 

peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan. 

Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sedangkan, 

dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, 
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yang dapat berupa gambar, film dan lain-lain.
23

 

Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

juga menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-

buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen  rapat, catatan harian,dan sebagainya.
24

 

5. Pengelolaan Data 

Pengolahan data berarti menimbang, menyaring, 

mengatur, dan mengklasifikasikan. Menimbang dan 

menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati 

data relevan yang tepat, dan berkaitan dengan masalah 

yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan 

ialah menggolongkan, menyusun menurut aturan 

tertentu
25

. Selanjutnya sumber (literature) dikumpulkan 

berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya 

adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode 

etik penelitian dengan langkah-lagkah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) yaitu, mengoreksi apakah 

data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan 

sudah sesuai, relevan dengan masalah. 

b. Penandaan Data (Coding), yaitu memberikan catatan 

atau tanda yang menyatakan jenis sumber data 

(AlQur‟an, hadits, dan buku-buku reverensi lainnya). 

c. Rekonstruksi Data (Recontructing) yaitu, menyusun 

data secara teratur, berurutan dan logis sehingga 

mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

d. Sistematisasi data (Sistmatizing) Yaitu, menempatkan 

data menurut kerangka sistematika bahasa 

berdasarkan urutan masalah
26

 

 

                                                           
23 „Cholid Narkubo, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2013)‟,.86 
24Ibid. 240 
25 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research (Bandung: Penerbit 

Mandar Maju, 1998), h. 89 
26 Lexy L Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2001), H.161. 
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6. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara 

kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk menganalisis 

tentang pengembangan potensi pariwisata alam yaitu 

bagaimana pendapatan masyarakat dapat meningkat 

dengan adanya kegiatan usaha pariwisata pantai karang 

bolong. Analisis data adalah suatu cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan 

juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang utuh
27

. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan atau sistematika penulisan 

merupakan bagian subtansi pada penulisan penelitian 

kualitatif deskriftif. Adapun sistematika penulisan pada 

penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan 

Sistematika pembahasan pada bab pendahuluan ini 

peneliti akan menguraikan penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, dan sitematika penulisan. 

2. BAB II LandasanTeori 

Sistematika pembahasan pada bab landasan teoriini 

peneliti akan menguraikan deskripsi teoritik dan teori-

teoritentangpengembangan objek pariwisata sebagai 

upaya untuk meningkatkan ekonomi lokal  persfektif 

ekonomi islam. 

 

 

                                                           
27  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: 

Afabeta, 2014), h. 243. 
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3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian 

Sistematika pembahasan pada bab deskripsi 

objekpenelitian ini peneliti akan menguraikan gambaran 

umum objek, dan penyajian fakta dan data penelitian 

tentang tentang pengembangan objek pariwisata sebagai 

upaya untuk meningkatkan ekonomi lokal  persfektif 

ekonomi islam. 

4. BAB IV Analisis Penelitian 

Sistematika pembahasan pada bab analisis penelitian 

ini peneliti akan menguraikan analisis data penelitian 

dan temuan penelitian tentang tentang pengembangan 

objek pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan 

ekonomi lokal  persfektif ekonomi islam. 

5. BAB V Penutup 

Sedangkan pada sistematika pembahasan pada bab 

penutup ini peneliti akan menguraikan simpulan dan 

rekomendasi tentang tentang pengembangan objek 

pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi 

lokal  persfektif ekonomi islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Objek Wisata 

1. Pengertian Objek Wisata 

Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah 

tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang 

ingin datang berkunjung ke tempat tersebut. Objek dan daya 

tarik wisata menurut Undang-undang No 10 tentang 

kepariwisataan yaitu daya tarik wisata adalah segala sesuatu 

yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan dan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya 

disebut destinasi pariwisata. Destinasi Pariwisata adalah 

kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih 

wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik 

wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas serta 

masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan. Pariwisata adalah segala sesuatu yang 

berkenaan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik 

wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata. Inti atau komponen pariwisata 

yaitu: 

a. Atraksi/ attraction seperti atraksi alam, budaya dan 

buatan. 

b. Amenitas/ amenities berhubungan dengan fasilitas atau 

akomodasi  

c. Aksesibilitas/ accebilities berhubungan dengan segala 

jenis transportasi, jarak atau kemudahan pencapaian. 

Serta unsur pendukung lainnya (masyarakat, pelaku 

industry pariwisata, dan institusi pengembangan) yang 

membentuk sistem yang sinergis dalam menciptakan 

motivasi kunjungan serta totalitas pengalaman 

kunjungan wisatawan.  
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Ridwan mengemukakan pengertian objek wisata adalah 

segala sesuatu yang memilik keunikan, keindahan dan nilai 

yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan 

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. Berdasarkan definisi diatas maka 

objek wisata adalah tempat yang dikunjungi dengan 

berbagai keindahan yang didapatkan, tempat untuk 

melakukan kegiatan pariwisata, tempat untuk bersenang – 

senang dengan waktu yang cukup lama demi mendapatkan 

kepuasaan, pelayanan yang baik, serta kenangan yang indah 

di tempat wisata. 

 

2. Unsur Penting Objek Wisata 

a. Daya Tarik 

Daya tarik merupakan faktor utama yang menarik 

wisatawan mengadakan perjalanan mengunjungi suatu 

tempat, baik suatu tempat primer yang menjadi tujuan 

utamanya, atau tujuan sekunder yang dikunjungi dalam 

suatu perjalanaan primer karena keinginannya untuk 

menyaksikan, merasakan, dan menikmati daya tarik 

tujuan tersebut. Sedangkan daya tarik sendiri dapat 

diklasifikasikan ke dalam daya tarik lokasi yang 

merupakan daya tarik permanen. 

b. Prasarana Wisata  

Prasarana wisata ini dibutuhkan untuk melayani 

wisatawan selama perjalanan wisata. Fasilitas ini 

cenderung berorientasi pada daya tarik wisata di suatu 

lokasi, sehingga fasilitas ini harus terletak dekat dengan 

objek wisatanya. Prasarana wisata cenderung 

mendukung kecenderungan perkembangan pada saat 

yang bersamaan. Prasarana wisata ini terdiri dari: 

1) Prasarana akomodasi  

Prasarana akomodasi ini merupakan fasilitas utama 

yang sangat penting dalam kegiatan wisata. Proporsi 

terbesar dari pengeluaran wisatawan biasanya 



 19 

dipakai untuk kebutuhan menginap, makan dan 

minum. Daerah wisata yang menyediakan tempat 

istirahat yang nyaman dan mempunyai nilai estetika 

tinggi, menu yang cocok, menarik, dan asli daerah 

tersebut merupakan salah satu yang menentukan 

sukses tidaknya pengelolaan suatu daerah wisata. 

2) Prasarana pendukung  

Prasarana pendukung harus terletak ditempat yang 

mudah dicapai oleh wisatawan. Pola gerakan 

wisatawan harus diamati atau diramalkan untuk 

menentukan lokasi yang optimal mengingat 

prasarana pendukung akan digunakan untuk 

melayani mereka. Jumlah dan jenis prasarana 

pendukung ditentukan berdasarkan kebutuhan 

wisatawan. 

3) Sarana Wisata  

Sarana Wisata merupakan kelengkapan daerah 

tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani 

kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan 

wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah 

tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus 

disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu, 

selera pasar pun dapat menentukan tuntutan 

berbagai sarana yang dimaksud. Berbagai sarana 

wisata yang harus disediakan di daerah tujuan 

wisata antara lain biro perjalanan, alat transportasi, 

alat komunikasi, serta sarana pendukung lainnya. 

Tidak semua objek wisata memerlukan sarana yang 

sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata 

tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan 

wisatawan.  

4) Infrastruktur  

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi 

sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa 
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sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas 

permukaan tanah dan dibawah tanah, seperti: sistem 

pengairan, sumber listrik dan energi, sistem jalur 

angkutan dan terminal, sistem komunikasi, serta 

sistem keamanan atau pengawasan. Infrastruktur 

yang memadai dan terlaksana dengan baik di daerah 

tujuan wisata akan membantu meningkatkan fungsi 

sarana wisata, sekaligus membantu masyarakat 

dalam meningkatkan kualitas hidupnya. 

 

3. Pengembangan Pariwisata  

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek 

wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari 

segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya 

untuk dapat menarik minat wisatawan untuk 

mengunjunginya. Pengembangan pariwisata adalah agar 

lebih banyak wisatawan datang pada suatu kawasan wisata, 

lebih lama tinggal, dan lebih banyak mengeluarkan uangnya 

di tempat wisata yang mereka kunjungi sehingga dapat 

menambah devisa untuk negara bagi wisatawan asing, dan 

menambah pendapatan asli daerah untuk wisatawan lokal. 

Disamping itu juga bertujuan untuk memperkenalkan dan 

memelihara kebudayaan di kawasan pariwisata tersebut. 

Sehingga, keuntungan dan manfaatnya juga bisa dirasakan 

oleh penduduk sekitar khususnya. Pengembangan pariwisata 

sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada 

empat prinsip dasar, sebagaimana dikemukakan Sobari 

yaitu: 

a. Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan 

pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan 

dan proteksi terhadap sumberdaya alam yang menjadi 

daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, 

pantai, danau, dan sungai. 

b. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu 

bahwa pengembangan pariwisata harus mampu 
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meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata 

kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat 

setempat sebagai identitas masyarakat tersebut. 

c. Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan 

pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja 

bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi 

melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif. 

d. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan 

kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan 

pariwisata.  

Dengan demikian, pengembangan pariwisata (yang 

berkelanjutan) perlu didukung dengan perencanaan yang 

matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, 

yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber 

daya alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk 

peningkatan kualitas hidup. 

 

B. Ekonomi Lokal 

1. Pengertian Ekonomi Lokal 

Potensi ekonomi lokal dapat diartikan sebagai 

“kemampuan ekonomi daerah lokal yang bisa dan patut 

untuk dikembangkan dan terus menerus berkembang serta 

menjadi sumber pencarian masyarakat sekitar bahkan dapat 

mempengaruhi peningkatan perekonomian daerah seutuhnya 

untuk lebih berkembang”. Pembangunan sektor unggul yang 

dimiliki daerah tersusun rapi pada visi dan misi daerah 

tersebut yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di 

dalam RPJPD dan RPJMD terlihat beberapa bidang 

mengutamakan pada setiap program daerah kabupaten/kota 

untuk memperkuat pengembangan sektor yang diunggulkan. 

Disamping itu, RPJPD dan RPJMD diharapkan 

mencerminkan beberapa program dan tujuan-tujuan untuk 
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pengembangan sektor unggul daerah. Hal tersebut adalah 

salah satu cara pemerintah untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki daerah dengan tertulis di perencanaan 

pembangunan daerah. 

Pengurus pemerintah disektor pembangunan adalah 

dasar kunci kesuksesan mengembangkan potensi ekonomi 

lokal yang digunakan untuk memperkuat daya saing daerah . 

Hal maupun pendekatan pertama yang umum dilakukan 

dalam suatu pengembangan potensi daerah yaitu dengan 

meninjau beberapa bagian Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), bagian sumber daya manusia, dan juga teknologi. 

Suatu daerah yang dicap mempunya keunggulan dapat 

memberikan kekhasan sndiri yang tidak akan didapat pada 

daerah lain, jadi sektor unggulan tersebut bisa dibilang 

sebagai kegiatan basis. 

Tarigan mengungkapkan jika teori basis ekonomi 

berdasarkan maknanya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi 

sebuah wilayah ditetapkan oleh besar kecilnya nilai ekspor 

dari wilayah tersebut. Ada dua sektor perekonomian 

regional, yang pertama kegiatan basis dan kedua kegiatan 

bukan basis. Kegiatan basis yaitu mengekspor atau 

mengirim barang dan jasa menuju beberapa tempat di luar 

daerah, karena daerah tersebut sudah merasa bisa mencukupi 

kebutuhan sendiri. Yang kedua kegiatan bukan basis 

maksudnya kegiatan yang tidak mengekspor, yaitu kegiatan 

yang hanya dilakukan demi untuk menyukupi kebutuhan di 

dalam daerah itu sendiri. Semakin banyaknya kegiatan basis 

di suatu daerah maka akan memaksimalkan permintaan 

terhadap barang dan jasa, serta menimbulkan bertambahnya 

kegiatan bukan basis. Dan pula sebaliknya, menurunnya 

kegiatan basis maka berdampak dengan berkurangnya 

pendapatan yang menuju ke dalam daerah yang 

bersangkutan dan semakin turunnya jumlah permintaan 

produk dari sebuah kegiatan bukan basis. Dengan demikian 

kegiatan basis ekonomi mempunyai peranan sebagai 

penggerak pertama, sedangkan setiap perubahan mempunyai 
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efek terhadap perekonomian regional, baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

Abdullah menerangkan jika “daya saing daerah yaitu 

kapasitas perekonomian daerah dalam upaya menggapai 

pertumbuhan kesejahteraan yang akan tinggi dan 

berkesinambungan dengan tetap terbuka pada persaingan 

domestik dan internasional”. Beberapa indikator yang utama 

dan prinsip-prinsip penetapan daya saing daerah semata-

mata adalah perekonomian daerah. 

 

2. Tujuan Pengembangan Ekonomi Lokal 

Tujuan utama dikembangkannya ekonomi lokal tidak 

lain yaitu terciptanya pertumbuhan ekonomi yang akan 

semakin maksimal dan berkelanjutan, serta juga kesempatan 

kerja melalui peningkatan aktivitas investasi di daerah. 

Pengembangan ekonomi lokal bukan hanya menekan pada 

segi pertumbuhan ekonomi, melainkan kerjasama dari 

beberapa pihak baik dari pemerintah, pengusaha, maupun 

organisasi masyarakat lokal sekitar. Maka dari itu semua 

pihak pelaksana pembangunan diharapkan terlibat di dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sebuah 

kegiatan melalui pengembangan ekonomi lokal. 

Peningkatan serta pembangunan sebuah wilayah 

sangat diperlukan untuk tercapainya peningkatan 

kesejahteraan rakyat serta memacu pertumbuhan 

perekonomian wilayah. Menurut Direktorat Pengembangan 

Daerah Khusus dan Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, dikembangkannya suatu daerah adalah salah satu 

upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup di 

daerah tersebut, meminimalkan kesenjangan pertumbuhan 

dan tingkat kesejahteraan antar wilayah. 

Sembiring dan Evariani B.R. mengungkapkan jika 

pengembangan wilayah adalah strategi yang menggunakan 

dan mengkombinasikan faktor internal seperti kekuatan dan 

kelemahan serta faktor eksternal seperti peluang dan 
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tantangan guna memaksimalkan produksi barang dan jasa. 

Faktor internalnya adalah berupa sumber daya alam, sumber 

daya manusia dan sumber daya teknologi. Dan faktor 

eksternalnya adalah berupa peluang dan ancaman yang 

muncul seiring interaksi yang terjadi. Rencana 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yaitu merupakan 

strategi yang dipercaya bisa mewujudkan pertumbuhan 

eknomi dan pada saat bersamaan dapat mampu mendorong 

kekuatan ekonomi. Pemerintah, swasta dan masyarakat lokal 

diharapkan dapat saling bersatu untuk membuat kondisi 

perekonomian menjadi lebih baik dan membuka lapangan 

kerja baru. Sumber daya fisik, sumber daya manusia, 

ekonomi, dan kemitraan adalah empat aspek utama PEL. 

Melalui pengembangan wilayah yang termuat pada konsep 

PEL, dengan meninjau beberapa aspek keruangan dapat 

ditentukan setiap wilayah mempunyai karakter keruangan 

yang berbeda beda. Dari perbedaan karakter itulah yang 

membuat keperluan pembangunan satiap wilayah yang tentu 

saja berbeda-beda pula. 

 

3. Dasar Pengembangan Ekonomi Lokal 

Pemerataan pembangunan telah dituangkan dalam 

UndangUndang Dasar 1945 alinea keempat, yang berarti 

jika fungsi dan juga tujuan dari Negara Indonesia yaitu 

memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses 

pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Menurut 

Tjokroamidjojo pembangunan yaitu “upaya kegiatan 

masyarakat yang merupakan sebuah perubahan sosial besar 

di berbagai bidang kehidupan masyarakat menuju yang lebih 

baik, seperti dengan pandangan masyarakat itu”. Jadi, 

pembangunan adalah agar terjadinya sebuah perubahan 

positif dalam semua bidang, entah baik itu dari segi 

ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. 

Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan akhir yaitu 

demi tercapainya sebuah kesejahteraan bagi dan untuk 

masyarakat. Dalam kegiatan pengoptimalan sebuah 
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pembangunan ekonomi lokal di era otonomi dan mengacu 

pada UU No. 32 Tahun 2004 yaitu “Pemerintah daerah 

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. 

Yang berarti pemerintah secara langsung menuntut 

pemerintah daerah agar berkiblat secara nasional maupun 

global. Hal tersebut karena kondisi persaingan satu negara 

dengan negara lain yang semakin tinggi dan sudah pasti 

akan berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Oleh 

sebab itu, rintangan yang harus dilalui pemerintah daerah 

bukan lagi pada otonomi daerah, akan tetapi daerah dituntut 

untuk meningkatkan daya saingnya. Abdullah menjelaskan 

bahwa daya saing daerah adalah “kemampuan 

perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat 

kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap 

terbuka pada persaingan domestik dan internasional”. Jadi 

dapat dipastikan kalau daya saing daerah sangat terikat 

terhadap sebuah usaha yang kondusif, keunggulan 

komparatif, dan keunggulan kompetitif daerah. 

 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Ekonomi 

Lokal 

Dalam pengembangan ekonomi lokal terdapat beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhinya, dan berikut adalah dua 

faktor penting dalam pengembangan ekonomi lokal : 

a. Sumber Daya Alam (SDM)  

Sumber daya alam suatu daerah dapat dikatakan unggul 

kerena mempunyai keistimewaan tersendiri di daerah 

tersebut yang dapat memberikan sebuah ciri khas dan 

tidak akan didapat pada daerah lain. Oleh karena itu 

perlu dilakukannya analisis apa saja potensi yang dapat 

dikembangkan pada sebuah daerah untuk dapat dikelola 

secara maksimal. Sehingga potensi tersebut dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk dapat membangun dan 

mengembangkan perekonomian daerah tersebut. 
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b. Sumber Daya Manusia (SDM)  

Faktor berikutnya adalah sumber daya manusia. Jika 

dalam daerah ditemukan potensi sumber daya alam yang 

melimpah, maka daerah tersebut dituntut untuk dapat 

memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan 

maksimal agar dapat meembangun dan mengembangkan 

ekonomi lokal. Untuk tercapainya hal tersebut perlu 

adanya sebuah ide kreatif agar sumber daya alam 

tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oleh sebab 

itu sumber daya alam yang melimpah harus juga 

diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. 

Jadi peran sumber daya manusia disini sangat penting 

dalam pengembangan ekonomi lokal. Baik pemerintah 

maupun masyarakat lokal harus senantiasa selalu 

bekerja sama untuk dapat terciptanya perekonomian 

yang lebih maju dengan adanya sektor unggul pada 

daerah tersebut. 

 

C. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Islam adalah semua agama yang berisi semua ajaran 

dan aturan untuk mencapai kebahagiaan umat manusia 

didunia dan akhirat, untuk mendapatkan kemakmuran 

meterial dan spiritual. Ekonomi Islam merupakan bagian 

dari sistem perekonomian Islam yang memiliki karakteristik 

yang berfokus kepada amar ma‟ruf nahi mungkar yang 

berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang 

dilarang, hak tersebut terlihat dari pandangan Ekonomi 

Islam.
28

 

Imam al Ghazali menjelaskan aktifitas ekonomi 

merupakan bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang 

sudah ditetapkan Allah SWT, apabila hal ini tidak dipenuhi, 

kehidupan dunia akan runtuh dan kehidupan umat manusia 

                                                           
28  Yusuf Qardhawi, PeranNilaidan Moral dalamPerekonomian Islam 

(Jakarta: RobbaniPress, 2010), h. 25. 
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akan binasa. Konsep-konsep kesejahteraan dalam ekonomi 

Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, 

tetapi juga mencangkup nilai moral, spiritual dan juga nilai 

sosial.
29

 Sehingga kesejahteran berdasarkan Islam 

mempunyai konsep yang lebih mendalam. Dari 

pengertiannya ini dapat diketahui bahwa masalah 

kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. 

Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi 

Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam firman 

Allah Q.S. Al-anbiya ayat 107 : 

َمبٓ اَْرَسْلٰىَك اَِّلا َرْحَمتً لِّْلٰعلَِمْيَه - ١ٓٔ ََ  

Artinya : 

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. 

Berdasarkan tafsir ayat diatas dilihat dari segi 

kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam 

ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. 

Hubungan dengan Allah misalnya harus dibarengi dengan 

hubungan dengan sesama manusia (habl min Allah 

wahablmin al-Nas).
30

 

Anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran 

melakukan amal salih yang didalamnya termasuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ajaran Islam 

yang pokok yakni rukun Islam, seperti mengucapkan dua 

kalimah syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji sangat 

berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Orang yang 

mengucapkan dua kalimah syahadat adalah orang yang 

komitmen bahwa hidupnya hanya akan berpegang pada 

pentunjuk Allah dan Rasul-Nya, karena tidak mungkin 

orang mau menciptakan ketenangan, jika tidak ada 

komitmen iman dalam hatinya. Demikian pula ibadah shalat 

                                                           
29  3Zainuddin Sarda, “Kesejahteraan dalam Persepektif Islam pada 

karyawan Bank syariah ”. Sardar et all/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 

Vol. 3 No. 5, 5 Mei 2016, h. 395 
30 54Muhammad Ar-Rifa‟i, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2 (Jakarta : Gema Insani 

Press, 2012), h. 1335. 
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(khususnya yang dilakukan secara berjama‟ah) mengandung 

maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan 

salam pada urutan terakhir berupaya mewujudkan 

kedamaian. Selanjutnya dalam ibadah puasa seseoarang 

diharapakan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa 

dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurangan. 

Kemudian dalam zakat, tampak jelas unsure kesejahteraan 

sosialnya lebih kuat lagi. Demikian pula dengan ibadah haji, 

dihapkan agar ia memiliki sikap merasa sederajat dengan 

manusia lainnya.
31

 

 

2. Dasar Hukum 

Islam adalah semua agama yang berisi semua ajaran 

dan aturan untuk mencapai kebahagiaan umat manusia baik 

didunia maupun diakhirat, untuk mendapatkan kemakmuran 

meterial dan spiritual. Ekonomi Islam merupakan bagian 

dari sistem perekonomian Islam yang memiliki karakteristik 

yang berfokus kepada amar ma‟ruf nahi mungkar yang 

berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang 

dilarang, hak tersebut terlihat dari pandangan Ekonomi 

Islam.
32

 Tujuan ekonomi Islam adalah tujuan dari syariat 

Islam itu sendiri (muqashid asy-syariah), yaitu mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata 

kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). 

Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan setiap manusia, 

bukan kebahagian semu yang sering kali pada akhirnya 

justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. 

Al Ghazali merumuskan ada tiga sasaran hukum yang 

menunjukan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi 

seluruh umat manusia
33

, yaitu : 

                                                           
31  Yusuf Qardhawi, Kiat Islam MengentaskanKemiskinan(Jakarta: 

GemaInsani Press 2010), h.189. 
32 Ibid., h. 25. 
33 Zainuddin Sarda, “Kesejahteraan dalam Persepektif Islam pada karyawan 

Bank syariah ”. Sardar et all/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 3 No. 5, 

5 Mei 2016, h.332. 
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a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber 

kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya 

b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat, keadilan yang 

dimaksud mencakup aspek kehidupan dibidang hukum 

dan muamalah 

c. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya), para 

ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjadi 

puncak sasaran mencakup lima jaminan dasar : 

1) Keselamatan keyakinan agama (Al-din)  

2) Keselamatan jiwa (Al-nafs)  

3) Keselamatan akal (Al-aql)  

4) Keselamatan keluarga dan keturuna (Al-nasl)  

5) Keselamatan harta benda (Al-mal)  

Lima masalah tersebut dikenal dengan istilah lima 

kebutuhan dasar (ad dharuriyat al-khoms) yang 

mengandung makna lima kebutuhan penting yang harus 

dijaga bagi setiap muslim. Dalam hubungan konsep 

tersebut diatas, dapat dipahami lebih lanjut mengapa 

Islam melarang perbuatan-perbuatan kufur, 

kemaksiatan, pembunuhan, zina, pencurian, dan mabuk-

mabukan. Karena perbuatan semacam itu mengancam 

kemashalatan dan pelastarian lima kebutuhan dasar 

tersebut. 

 

3. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa 

kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua 

kebutuhan pokok semua manusia, menghapus semua 

kesulitan, dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan 

kualitas kehidupan secara moral dan material.
34

 

Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi sebagai 

ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

                                                           
34  AdiFahrudin, PengantarKesejahteraanSosial(Bandung: RafikaAditama, 

2012), h. 2 
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masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai 

Islami.
35

 Islam tidak melarang Islam berkonsumsi dalam 

rangka memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh 

maslahat dan kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi 

kehidupan. Hal ini merupakan dasar dan tujuan dari 

syari‟ah Islam itu sendiri, yaitu maslahat al-ibad 

(kesejahteraan hakiki bagi manusia) dan sekaligus sebagai 

cara untuk mendapatkan falah (keberuntungan) yang 

maksimum. Pemenuhan kebutuhan yang diperolehkan 

dalam Islam berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan 

manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya 

berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani. Dalam 

pandangan Islam, kehidupan yang baik (kesejahteraan) 

terdiri dari dua unsur indikator yang saling melengkapi 

satu dengan yang lainnya yaitu :
36

 

a. Unsur Materi 

Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait 

dengan keadaan manusia dalam menikmati apa yang 

telah allah be rikan dimuka bumi ini berupa rizki dan 

hal-hal yang baik (thayyibat). Di dalam Al-Qur‟an Q.S. 

Al-Jumu‟ah ayat 10 telah dijelaskan: 

ا ِمْه  ُْ اْبتَُغ ََ ا فِّ اَّْلَْرِض  َْ ٰلُةُ فَبْوتَِشُر فَبَِذا قُِضيَِت الصا

نَ  ٓٔ ُْ َ َكثِ ْيًرا لاَعلاُكْم تُْفلُِح اْذُكُرَا ّللّاٰ ََ  ِ
 فَْضِل ّللّاٰ

Artinya : 

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” 

b. Unsur Spiritual 

Kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai 

hanya semata-mata mengandalkan kehidupan material 

saja. Bisa jadi seseorang telah mmiliki dengan cukup 

makanan yang enak, minuman yang menyegarkan, 

                                                           
35 Ibid., h. 10. 
36  Yusuf Qardahawi, Kiat Islam MengentaskanKemiskinan(Jakarta: 

GemaInsani Press 2010), h. 66. 
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pakaian yang megah, kendaraan yang mewah, rumah 

yang luas. Walaupun demikian, ia belum tentu 

mencapai kehidupan yang baik atau sejahtera. 

Sesungguhnya landasan kehidupan yang Baik atau 

sejahtera adalah: 

1) Ketenangan jiwa  

2) Kelapangan dada  

3) Ketentraman hati  

Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu ada 

dimuka bumi ini adalah semata-mata untuk memnuhi 

kebutuhan makhluknya dan untuk mensejahterakan umatnya, 

sebagimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-A‟raaf : 56 

ا فِّ اَّْلَْرِض بَ  َْ ََّل تُْفِسُد طََمًعۗب اِنا ََ َا فًب  ُْ يُ َخ ُْ اْدُع ََ ْعَد اِْصََلِحٍَب 

َه اْلُمْحِسىِْيَه  ِ قَِرْيٌب مِّ  ٦٥ -َرْحَمَت ّللّاٰ

Artinya : 

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah 

(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat 

dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. 

Isi kandungan surat diatas adalah selain untuk beribadah 

kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah di 

muka bumi. Sebagai khalifah manusia memiliki tugas untuk 

memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. 

Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan 

kesejahtraan semua mahluk-Nya khususnya manusia. Maka 

segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di bumi ini 

hendaknya dikelola dengan baik semata-mata demi 

kesejahteraan masyarakat. 

Selanjutnya Al-Qur‟an menggambarkan apabila manusia 

mau memperhatikan, mereka akan dapat melihat dan 

mengetahui bahwa dalam alam sekelilingnya terdapat 

peraturan-peraturan atau sunatullah. Pada bagian lain 

AlQur‟an menekankan perlunya jaminan keamanan suatu 
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daerah atau negara serta fasilitas yang tersedia bagi para 

wisatawan. Hal ini ditekankan pada QS.Saba:18. 

قَداْروَب  َا ٌَِرةً  بَْيَه اْلقَُرِ الاتِْي ٰبَرْكىَب فِْيٍَب قًُرِ ظَب ََ َجَعْلىَب بَْيىٍَُْم  ََ

اَيابًمب ٰاِمىِْيَه  ََ ا فِْيٍَب لَيَبلَِي  َْ ْيَرۗ ِسْيُر  ١ٔ -فِْيٍَب السا

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. 

Menurut ayat diatas seluruh manusia haruslah taat 

kepada-Nya. Dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, 

dan harus ditetapkan oleh negara-negara itu. Dalam kajian 

Islam wisata dapat diklompokan dalam wisata rohani dan 

jasmani. 

 

D. Teori Kesejahteraan Masyarakat 

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan memiliki banyak arti sebagai mana 

dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, 

sentosa, damai, makmurdan selamat (terlepas) dari segala 

macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Pengertian 

ini sejalam dengan pengertian Islam yang berarti selamat, 

sentosa, aman dan damai.  

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern 

adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi 

kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, 

pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta 

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki 

pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas 

hidupnya sehingga memiliki status sosial yang 

mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap 

sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka 

definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap 

laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil 
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memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, 

makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak 

maka hal tersebut telah melanggar HAM.
37

 

menurut W.J.S Poerwadarimta adalah “aman, sentosa, 

dan makmur”.
38

 Istilah kesejahteraan berasal dari kata 

“sejahtera” yang berarti aman sentosa dan makmur dan 

dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan 

kesejahteraan adalah orang yang sejahtera yaitu orang 

dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, 

ketakutan, atau kekhawatiran, sehingga hidupnya aman 

dan tentram.
39

 Dengan kata lain kesejahteraan adalah 

sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi 

kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan sandang, 

pangan, papan serta memiliki pekerjaan sesuai dengan 

yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan seseorang.  

Para Fuqaha sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan 

penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. 

Pandangan ini dalam konsep ekonomi Islam memberikan 

penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui 

menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan 

serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan 

material.
40

 

 

2. Indikator Kesejahteraaan 

Indikator tingkat kesejahteraan mencakup pangan, 

pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada 

perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, 

perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan 

sebagainya. Dengan kata lain lingkup substansi 

                                                           
37 Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembngunan Ekonomi, (Jakarta : Gema 

Insani Press, 2010), 24. 
38  W.J.S Poerwadarimta, PengertianKesejahteraanManusia(Bandung: 

Mizan, 2010), h.126. 
39  DepartemenPendidikan Nasional, KamusBesar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: GramediaPustakaUmum, 2011), h.1284. 
40  M. Umar Chapra, Towards A Just Monetery System, Alih Bahasa 

IhwanAbidinBasri,SistemMoneter Islam (Jakarta: GemaInsani Press, 2010), h. 2-3. 
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kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup 

kebijakan sosial. Sebagai atribut agregat, kesejahteraan 

merupakan representasi yang bersifat kompleks atas suatu 

lingkup substansi kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan 

bersifat kompleks karena multidimensi, mempunyai 

keterkaitan antar dimensi dan ada dimensi yang sulit 

direpresentasikan. Kesejahteraan tidak cukup dinyatakan 

sebagai suatu intensitas tunggal yang merepresentasikan 

keadaan masyarakat, tetapi juga membutuhkan suatu 

representasi distribusional dari keadaan itu. Penentuan 

batasan substansi kesejahteraan dan representasi 

kesejahteraan menjadi perdebatan yang luas.
41

 

Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan bahwa untuk 

melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah 

beberapa indikator yang menjadi ukuran, antara lain:
42

 

a. Tingkat pendapatan Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) 

pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik 

sektor formal maupun nonformal yang terhitung dalam 

jangka waktu tertentu. Biro Pusat Statistik merinci 

pendapatan yaitu pendapatan berupa uang adalah segala 

hasil kerja atau usahanya. Indikator pendapatan digolongkan 

menjadi tiga item, yaitu:  

1) Tinggi (> Rp. 5.000.000)  

2) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp. 5.000.000)  

3) Rendah (< Rp. 1.000.000).  

b. Pendidikan 

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak 

untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak 

cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dan tidak 

menggantungkan diri terhadap orang lain. Sebagian besar 

masyarakat modern memandang lembaga pendidikan 

                                                           
41Philipus M. Hadjon, PengantarHukumAdministrasi, (Surabaya: Yuridika 

2011), h. 82. 
42 Bappeda.lampungprov.go.id. di aksestanggal03 januari  2022 
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sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan social 

pemerintah dan orang tua untuk mempertahankan nilai-nilai 

tradisional yang berupa nilai-nilai luhur guna mematuhi 

norma-norma dan hukum-hukum yang berlaku. Menurut 

menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar 

kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.  

c. Kesehatan  

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan 

penduduk sekaligus indikator keberhasilan program 

pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit 

memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga 

pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan 

diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat 

serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan 

menjadi indicator kesejahteraan dapat dilihat melalui 

mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di 

layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara 

penuh obat yang dibutuhkan. 

 

4. Perumahan  

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan 

yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang 

mempunyai dinding, lantai dan atap yang baik. Bangunan 

yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantai lebih 

dari 10 m2 dan bagian terluas dari rumah bukan tanah, status 

penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri. Dalam data 

statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, 

berikut konsep dan definisi perumahan menurut BPS: 

bengunan fisik, status penguasaan tempat tinggal. Dari 

indikator-indikator di atas maka dapat dikatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan 

pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang 

lebih tinggi. Indikator-indikator yang terus dikembangkan 

diharapkan dapat membawa korelasi positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh 

karena itu, pembangunan haruslah diorientasikan pada 
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seluruh asset bangsa, dan hasil dari pembangunan tersebut 

dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara 

merata. 
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