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ABSTRAK 

 

Pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan 

yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu, pariwisata merupakan salah satu kegiatan 

ekonomi yang sangat menjanjikan, bukan hanya bagi pemilik, namun 

juga mempunyai peranan terhadap perekonomian masyarakat 

sekitarnya. Adanya objek wisata di suatu daerah maka secara langsung 

akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan akan 

membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar untuk membuka 

berbagai macam usaha kecil yang mampu meningkatkan kesejahteraan 

mereka. Sebagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat 

merupakan hakikat pembangunan nasional. Tujuan utama dari 

rangkaian pembangunan nasional bukan hanya diarahkan pada 

pembangunan fisik saja melainkan juga mengupayakan perbaikan 

pada kesejahteraan masyarakat. Dimana objek wisata yang menjadi 

objek penelitian penulis yaitu objek wisata Lengkung Langit. 

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana 

peranan pariwisata dalam pengembangan peluang usaha serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di era pandemi covid-19 dan 

bagaimana peranan pariwisata dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di era pandemi covid-19 menurut perspektif ekonomi 

islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana peranan pariwisata dalam pengembangan peluang usaha 

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di era pandemi covid-19 

dan untuk mengetahui bagaimana peranan pariwisata dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di era pandemi covid-19 

menurut perspektif ekonomi islam. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field 

research) dengan metode kualitatif  dan bersifat deskriptif yang terdiri 

dari sumber data dari data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode wawancara, kuiseoner, 

observasi, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 
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pengelola dan karyawan Lengkung Langit yang berjumlah 53 orang. 

Pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling dan sampel 

diambil dari keseluruhan jumlah populasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan 

pariwisata Lengkung Langit dimasa pendemi covid-19 sudah 

dikembangkan dan dikelola dengan baik sehingga membuka peluang 

usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat 

terwujud. Hal ini karena objek wisata Lengkung Langit dibuka saat 

pandemi covid-19. Proses peningkatan keluarga sejahtera di 

lingkungan objek wisata Lengkung Langit dimulai dari keluarga 

sejahtera tahap II, keluarga sejahtera tahap III dan keluarga sejahtera 

tahap III plus. Dimana proses peningkatan kesejahteraan masyarakat 

tersebut memberikan kesempatan kepada semua masyarakat yang 

ingin menciptakan kemandirian perekonomian dan menjadi 

masyarakat yang sejahtera dengan peningkatan pendapatan, konsumsi, 

pendidikan dan sarana kesehatan yang ada. Selain itu peranan 

pariwisata Lengkung Langit dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sekitar di lihat dari perspektif ekonomi Islam. Dalam 

perspektif Islam berdirinya Lengkung langit memberikan dampak 

positif terhadap masyarakat sekitar dengan terpenuhinya 5 tujuan 

dasar yaitu al-dien (menjaga agama), intelektual atau akal (aql), nafsi 

(menjaga kehidupan/jiwa), nasl (keturunan) dan harta (maal) sehingga 

sesuai dengan konsep kesejahteraan masyarakat dalam Islam (falah).  

Kesejahteraan yang di dapat oleh masyarakat yang bekerja di 

Lengkung Langit yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan pokok 

(Dharuriyyah), kebutuhan kesenangan atau kenyamanan (Hajiyah), 

kebutuhan mewah (Tahsiniyah), serta kebutuhan pelengkap (Kamili) 

yang seimbang antara materi rohani dan personalitas manusia. 

 

Kata kunci : Pariwisata, Peluang Usaha, Kesejahteraan Masyarakat 
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MOTTO 

 

ا فََسيَ  ُْ قُِل اْعَملُ لِِم ََ ّ عه َن اِله َْ َستَُزدُّ ََ َنَۗ  ُْ اْلُمْؤِمىُ ََ  ًٗ لُ ُْ َرُس ََ ُ َعَملَُكْم 
َزِ ّللّاه

َنَۚ  ُْ ٍَبَدِح فَيُىَجِّئُُكْم ثَِمب ُكىْتُْم تَْعَملُ الشَّ ََ  ١ٓٔاْلَغْيِت 

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, 

Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang 

mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan 

memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu 

kerjakan.” (QS. At-Taubah 105) 

 

 

Dari Ibnu „Abbas radhiyallahu „anhu, Rasulullah shallallah 

„alaihi wa sallam bersabda : 

َتَك قَ ْبَل َسَقِمَك َو  ِاْغَتِنْم َخْمًسا قَ ْبَل َخْمٍس : َشَباَبَك قَ ْبَل َهَرِمَك َو ِصحَّ
 ِغَناَك قَ ْبَل فَ ْقِرَك َو فَ َراَغَك قَ ْبَل َشْغِلَك َو َحَياَتَك قَ ْبَل َمْوِتكَ 

Artinya : Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal: 

masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum 

masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, 

masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum 

masa kematianmu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

dan mudah dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya 

penegasan judul. Dalam Penegasan judul ini penulis akan membahas 

kata-kata yang dianggap memang penting untuk dibahas, agar bahasan 

ini dapat terarah, untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak 

menyimpang dari maksud yang diinginkan. Adapun judul skripsi ini 

adalah “PERANAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN 

PELUANG USAHA SERTA PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI ERA PANDEMI 

COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi 

Pada Masyarakat Lengkung Langit Kemiling Bandar 

Lampung).” 

1. Peranan merupakan rangkaian aturan-aturan yang 

membimbing seorang individu dalam melaksanakan tugas hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Sehingga, 

ketika seseorang sudah menjalankan peranan berdasarkan 

norma-norma yang berlaku diharapkan dapat menghasilkan 

manfaat yang lebih baik bagi individu, kelompok maupun 

bagi lingkungan sekitarnya. 
1
 

2. Pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata yang 

didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
2

                                                             
1
 Putri Diana et al., “Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung 

Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud”, Vol. 1410 (2017), p. 3729,. 
2 A Rudiyanto, “Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Alam Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Studi 

Pada Muncak Tropong Laut Kab. Pesawaran)”, (UIN Raden Intan Lampung, 2018). 
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3. Pengembangan adalah proses, cara, dan perbuatan menjadi 

maju atau pembangunan secara bertahap dan teratur yang 

tertuju pada kesasaran yang dikehendaki.
3
 

4. Peluang Usaha yaitu lowongan atau kesempatan untuk 

mendirikan ataupun menciptakan suatu kegiatan ekonomi 

dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa untuk dijual 

atau ditukar dengan barang lainnya. 

5. Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan material, spiritual, 

dan sosial warga negara agar hidup layak dan dapat 

mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi 

sosialnya. 

6. Pandemi (COVID-19) adalah suatu penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. 

7. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi berdasarkan pada Al-

Quran dan Hadist. Para ulama, khususnya ahlusunnah wal 

jamaah bersepakat bahwa sumber hukum dalam islam adalah 

Al-Quran, Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas.
4
 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian dengan 

tujuan membahas tentang bagaimana Peranan Pariwisata Dalam 

Pengembangan Peluang Usaha serta Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat di Era Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada Masyarakat Lengkung Langit Kemiling Bandar 

Lampung). 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Alasan Obyektif 

Penulis ingin melakukan penelitian tersebut karena melihat 

potensi wisata Lengkung Langit yang terletak di permukiman 

                                                             
 
4 Lukman Hakim, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”, 2012.hal 16 
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warga kelurahan Pinang Jaya dan kelurahan Sumber Agung  

kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung hasil temuan 

dilapangan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat setempat dan peluang usaha di era pandemi 

Covid-19. Menurut observasi yang penulis dilakukan, banyak 

masyarakat sekitar yang dijadikan karyawan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki.  

Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

prospek peranan pariwisata dalam pengembangan peluang 

usaha serta kesejahteraan masyarakat di era pandemi Covid-

19 ditinjau dari perspektif ekonomi islam.  

 

2. Alasan Subyektif 

Karena judul ini bagi penulis cukup menarik untuk diteliti, 

dan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini termasuk 

salah satu bidang studi keilmuan yang penulis tekuni yaitu 

jurusan Ekonomi Islam, serta tersedianya literatur yang cukup 

dan mendukung sehingga memungkinkan bagi penulis untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 

 

C. Latar Belakang 

Wilayah di Indonesia, selain kaya akan potensi sumber daya alam, 

juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek pariwisata 

baik objek wisata alam, budaya dan buatan. Industri pariwisata 

dianggap sebagai jawaban dalam menghadapi masalah ekonomi di 

Indonesia, sebab pariwisata adalah contoh kegiatan ekonomi yang 

tahan terhadap resesi. Berdasarkan sumber daya alam yang ada di 

Indonesia potensi pariwisata sangat baik dalam menjaring devisa, 

menyediakan peluang kerja dan peluang usaha. 

Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia terkenal dengan 

banyak tempat wisata. Lampung dikenal sebagai provinsi yang 

memiliki keberagaman tempat wisata yang tersebar di 15 

kabupaten/kota. Pariwisata di Lampung berupa taman hiburan umum, 

peninggalan sejarah, objek wisata alam dan tirta, objek wisata budaya, 
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objek wisata religius, objek wisata agro, objek wisata bahari, serta 

objek wisata buatan. 

Salah satu kota di provinsi Lampung yang mempunyai destinasi 

wisata lengkap seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan 

adalah kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung terdiri dari 

20 kecamatan dan 126 kelurahan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 

2020 jumlah penduduk kota Bandar Lampung mencapai 1.166.066 

jiwa dengan luas wilayah 296,00 km² dan sebaran penduduk 3.970 

jiwa/km². 

Kota Bandar Lampung memiliki beberapa objek wisata yang 

dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, karena daya tarik wisata 

yang luar biasa diantaranya objek wisata yang berada di Kecamatan 

Kemiling. Di Kecamatan Kemiling terdapat beberapa tempat wisata 

alam yang dapat dikunjungi. Berikut destinasi wisata yang terdapat di 

Kecamatan Kemiling. 

Tabel 1.1 Objek Wisata di Kecamatan Kemiling 

No Nama Objek Wisata Jenis Wisata 

1 Duta GS Wisata Alam 

2 Taman Kupu-kupu Wisata Buatan 

3 Camp 91 Wisata Buatan 

4 Kampung Vietnam Wisata Alam 

5 Pintu Langit Wisata Alam 

6 Lengkung Langit Wisata Alam 

Sumber data : BPS dan Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung 

Pembangunan sektor pariwisata di Kecamatan Kemiling bertujuan 

untuk membangun objek wisata yang ekonomis bagi masyarakat baik 

yang datang dari kota Bandar Lampung maupun luar kota Bandar 

Lampung dengan meningkatkan kualitas lingkungan sebagai satu 

paket objek wisata. Pembangunan pada sektor pariwisata diharapkan 

mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang hidup di sekitar objek wisata Lengkung Langit yang 

terletak di Kelurahan Sumber Agung dan Kelurahan Pinang Jaya, 

Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, melalui kegiatan pelayanan 
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jasa ataupun industri pariwisata dengan memanfaatkan eksistensi 

masyarakat sekitar. 

Masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitar objek wisata 

Lengkung Langit perlu dihargai sebagai pemilik sumber daya yang 

utama, sehingga dalam pengembangan kegiatan objek wisata harus 

mampu memberikan sumbangan positif terhadap masyarakat sekitar. 

Masyarakat sekitar harus lebih dilibatkan dalam pengembangan 

pariwisata sebab pengembangan pariwisata bertujuan untuk 

mengentaskan kemiskinan, membuka peluang usaha guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Perkembangan industri pariwisata akan membuka kesempatan 

terciptanya peluang usaha, kesempatan berwirausaha, dan terciptanya 

lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat, bahkan masyarakat 

dari luar daerah pariwisata tersebut. Secara langsung di bangunnya 

sarana dan prasarana pariwisata di daerah tujuan wisata akan banyak 

memerlukan tenaga kerja untuk pembangunan proyek, seperti 

pembuatan jalan menuju objek wisata, jembatan, angkutan wisata, 

terminal, lapangan udara, perhotelan, restoran, biro jasa perjalanan, 

pusat perbelanjaan, sanggar kesenian dan tempat hiburan lainnya. 

Adanya kunjungan wisatawan baik domestik maupun non domestik 

membuat perputaran uang menjadi meningkat, hal ini akan 

mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan penerimaan devisa 

negara, pendapatan nasional dan pendapatan daerah. 

Kunjungan wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun 

wisatawan luar negeri ke Provinsi Lampung mengalami penurunan 

drastis dalam lima tahun terakhir akibat terdampak pandemi Covid-19.  

Berikut tabel pengunjung objek wisata di Provinsi Lampung tahun 

2015-2020 : 
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Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan Objek Wisata Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2020 

No Tahun 
Wisatawan Dalam 

Negeri 

Wisatawan Luar 

Negeri 

1 2015 5.530.803 95.528 

2 2016 7.381.774 155.053 

3 2017 11.395.827 245.372 

4 2018 13.101.371 274.742 

5 2019 10.445.855 298.063 

6 2020 2.548.394 1.531 

Sumber data : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi 

Lampung  

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa sektor pariwisata 

merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-

19. Hal ini karena terjadi penurunan kunjungan wisatawan baik 

wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, bahkan 

beberapa tempat pariwisata terpaksa untuk tutup sementara karena 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna pencegahan virus Covid-

19 yang semakin meluas. Hal ini menyebabkan sektor pariwisata 

mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. 

Namun di masa pandemi Covid-19 inilah objek wisata Lengkung 

Langit di bangun dan diresmikan. Tidak lama setelah dibuka untuk 

umum Lengkung Langit menjadi salah satu objek wisata viral dan 

menjadi tujuan wisata masyarakat di Bandar Lampung. Hal ini karena 

objek wisata Lengkung Langit menyuguhkan pemandangan alam yang 

luar biasa dari atas perbukitan yaitu pemandangan kota Bandar 

Lampung dari ketinggian tetapi juga pemandangan laut. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan pengelola Lengkung Langit Kak Lutfi Aziz, 

ia menyatakan bahwa pada pengunjung Lengkung Langit pada hari 

biasa dan terutama pada hari weekend objek wisata Lengkung Langit 

ramai dikunjungi oleh wisatawan baik dari kota Bandar Lampung 

maupun dari luar kota Bandar Lampung. Selain itu, menurutnya media 

sosial mempunyai peran yang sangat baik sebagai media untuk 

mempromosikan objek wisata Lengkung Langit sehingga Lengkung 
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Langit dapat makin di kenal di masyarakat luas. Pernyataan pengelola 

tersebut juga selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh juru 

parkir di Lengkung Langit yaitu Bapak Andre Samboja, ia 

menyatakan bahwa setiap hari menjelang sore tempat parkir di area 

Lengkung Langit 2 selalu penuh, terutama di hari sabtu dan minggu 

tempat parkir baik parkir sepada motor maupun mobil selalu penuh 

dari pagi hari hingga sore hari. 

Objek wisata Lengkung Langit sendiri terbagi menjadi 2 yaitu 

Lengkung Langit 1 dan Lengkung Langit 2. Dimana Lengkung Langit 

1 terdapat di kelurahan Pinang Jaya sedangkan Lengkung Langit 2 

terdapat di kelurahan Sumber Agung, kedua daerah tersebut masih 

terdapat dalam satu wilayah kecamatan yaitu kecamatan Kemiling.  

Setelah mengalami beberapa perubahan kebijakan pemerintah 

untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 dimulai dari 

kebijakan PSBB hingga saat ini diberlakukannya kebijakan PPKM 

level 1-5. Kebijakan yang berlaku saat ini membuat sektor pariwisata 

dapat beroperasi kembali dengan tetap memperhatikan dan mematuhi 

protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan 

menjaga jarak. Selain itu objek wisata wajib melakukan penyemprotan 

disinfektan secara berkala, menyediakan fasilitas cuci tangan, 

melakukan pemeriksaan suhu tubuh, menata jaga jarak wisatawan 

mencegah kerumunan, dan membatasi jumlah kunjungan sesuai 

kapasitas destinasi. Dengan dibukanya kembali objek wisata 

diharapkan mampu meningkatkan kembali perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga berlaku di objek wisata 

Lengkung Langit. Saat berkunjung ke objek wisata Lengkung Langit, 

wisatawan diharuskan memakai masker, mencuci tangan, menjaga 

jarak dan memakai handsanitaizer serta membatasi jumlah 

pengunjung sesuai dengan peraturan pemerintah, hal ini untuk 

meminimalisir penyebaran virus Covid-19 sehingga objek wisata 

Lengkung Langit tetap dapat beroperasi seperti biasa. 

Ajaran Islam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk 

menentukan kebijakan dalam penggunakan lahan guna kepentingan 

negara dan publik (hak hima), distribusi tanah (hak iqta) kepada sektor 
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swasta, penarikan pajak, subsidi dan keistimewaan non-monentari 

lainnya yang memenuhi unsur legalitasnya untuk dikembalikan 

kepada aturan syariah.
5
 

Al-Qur‟an telah menjelaskan mengenai pariwisata bahwa 

perjalanan adalah perintah dan keharusan guna memahami dan 

mengambil i‟tibar dari hasil pengamatan untuk mengenal Tuhan 

pencipta alam semesta. Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala 

sesuatu dimuka bumi adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan 

semua mahluk-Nya dan untuk mensejahterakan seluruh umat-Nya 

serta tidak ada yang sia-sia, segala sesuatu telah memiliki fungsi 

masing-masing. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-A‟raf :56 

 ِ طََمًعبَۗ اِنَّ َرْحَمَت ّللّاه ََّ فًب  ُْ يُ َخ ُْ اْدُع ََ ا فِّ اَْلَْرِض ثَْعَذ اِْصََلِحٍَب  َْ ََل تُْفِسُذ ََ

َه اْلُمْحِسىِْيَه   ١٥قَِزْيٌت مِّ

 

Terjemah Kemenag 2019 

56.  Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur 

dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh 

harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang 

yang berbuat baik. 

Tafsir ibnu katsir menganai QS Al-A‟raf :56 menjelaskan bahwa 

Allah Swt. melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka 

bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diper-

baiki. Karena sesungguhnya apabila segala sesuatunya berjalan sesuai 

dengan kelestariannya, kemudian terjadilah pengrusakan padanya, hal 

tersebut akan membahayakan semua hamba Allah. Maka Allah Swt. 

melarang hal tersebut, dan memerintahkan kepada mereka untuk 

menyembah-Nya dan berdoa kepada-Nya serta berendah diri dan 

memohon belas kasihan-Nya. Yakni dengan perasaan takut terhadap 

siksaan yang ada di sisi-Nya dan penuh harap kepada pahala 

berlimpah yang ada di sisi-Nya. Maksudnya, sesungguhnya rahmat 

                                                             
5 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012). Hal 53 
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Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu 

mereka yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-

larangan-Nya. 

Makna surat di atas adalah untuk beribadah kepada Allah, selain 

itu juga manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai 

khalifah di muka bumi manusia mempunyai tugas untuk 

memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah 

menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahtraan bagi 

semua mahluk-Nya terutama manusia. Dengan demikian segala 

sesuatu diciptakan oleh Allah di muka bumi hendaknya dikelola 

dengan baik semata-mata demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

Dalam Al-Qur‟an telah digambarkan jika manusia mau 

memperhatikan, maka mereka akan melihat dan mengetahui bahwa di 

alam sekelilingnya ada peraturan atau sunatullah. Selain itu Al-Qur‟an 

juga menekankan perlunya jaminan keamanan di suatu daerah atau 

negara serta fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan, seperti 

ditekankan pada QS.Saba` :18 

ْيَزَۗ  ْروَب فِْيٍَب السَّ قَذَّ ََّ ٌَِزحً  َزْكىَب فِيٍَْب قًُزِ ظَب ثَْيَه اْلقَُزِ الَّتِْي ثه ََ َجَعْلىَب ثَْيىٍَُْم  ََ

ِمىِْيَه  اَيَّبًمب اه ََ ا فِْيٍَب لَيَبلَِي  َْ  ١ِٔسْيُز
Terjemah Kemenag 2019 

18.  Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang Kami 

berkahi (Syam) beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan 

antara negeri-negeri itu (jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di 

negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.625) 

625) Negeri Syam yang terkenal subur dan negeri-negeri lain yang 

terletak di antara Yaman dan Syam. Orang dapat berjalan dengan 

mudah dan aman pada siang dan malam hari tanpa harus berhenti di 

padang pasir. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia hendaklah taat 

kepada Allah. Dengan selalu mendekatkan diri kepada-Nya, dan 

pentingnya pembangunan infrakstruktur serta jaminan rasa aman guna 

mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat. 
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Dalam kajian Islam wisata dikelompokan menjadi dua yaitu 

wisata rohani dan jasmani. Wisata rahani dan jasmani berupa 

keajaiban fenomena alam dan pengaturan yang tepat dan serasi 

meliputi semuanya, manusia mengungkapkan keagungan, kebesaran, 

kebijaksanaan, pengetahuan sang pencipta. Kemudian merasa takjub 

dan terpesona, memuji dengan pujian yang paling dalam. Hal ini 

terdapat di surat Al-Imran: 191 

َن فِْي َخْلِق  َْ ُز يَتَفَكَّ ََ ْم  ٍِ ثِ ُْ ّ ُجىُ َعله ََّ ًدا  ُْ قُُع ََّ َ قِيَبًمب 
َن ّللّاه َْ الَِّذْيَه يَْذُكُز

ىََك فَقِىَب َعَذاَة الىَّبِر  َذا ثَبِطًَلَۚ ُسجْحه ٌه اَْلَْرِضَۚ َرثَّىَب َمب َخلَْقَت  ََ ِت  ُه مه  ٩ٔٔالسَّ

Terjemah Kemenag 2019 

191.  (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, 

duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, 

tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. 

Lindungilah kami dari azab neraka. 

Berwisata dengan mengenal keagungan Allah SWT, berwisata 

melihat keagungan-Nya, berwisata dengan mengenal betapa besar 

kasih sayang-Nya, dan berwisata mengenal keindahan dan kekayaan 

dunia sebenarnya. Wisata dapat juga dikatakan sebagai sebuah cermin 

untuk mempelajari sebab kemajuan dan kemunduran baik pelajaran 

melalui cermin diri atau kisah orang lain. Sehingga saatnya nanti kita 

dapat hijrah dari kejahilan menuju kearifan, dari kesombongan 

menjadi rendah hati. Melalui keindahan dan rasa dekat dengan Allah 

SWT sang maha segala-galanya dan kebahagiaan dunia akhirat 

merupakan harapan setiap insan. 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kegiatan kepariwisataan 

merupakan salah satu bidang yang dianggap mampu memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal tersebut 

membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut kegiatan 

dengan judul “Peranan Pariwisata dalam Pengembangan Peluang 

Usaha serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era 

Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi 
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Pada Masyarakat Lengkung Langit Kemiling Bandar 

Lampung).” 

D. Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas fokus penelitian yang akan dibahas dan agar 

penelitian ini dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Penelitian ini akan difokuskan pada Peranan Pariwisata 

dalam Pengembangan Peluang Usaha serta Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19 

2. Subjek penelitian ini adalah Masyarakat Lengkung Langit 

Kemiling Bandar Lampung. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peranan pariwisata dalam pengembangan peluang 

usaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di era 

pandemi covid-19? 

2. Bagaimana peranan pariwisata dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di era pandemi covid-19 menurut 

perspektif ekonomi islam? 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan pariwisata dalam 

pengembangan peluang usaha serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di era pandemi covid-19. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peran pariwisata dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di era pandemi covid-

19 menurut perspektif ekonomi islam. 

G. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan masalah diatas, maka manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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a. Manfaat teoritis  

1) Dapat memberikan masukan pengetahuan dan 

pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

Ekonomi secara umum dan ilmu Ekonomi Islam 

secara khususnya. 

2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis 

mengenai peran pariwisata dalam pengembangan 

peluang usaha serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di era pandemi covid-19. 

3) Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan 

sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah. 

 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi masyarakat : dapat memberikan pengetahuan 

mengenai peran yang dihasilkan dari kegiatan usaha 

pariwisata di sekitar lingkungannya. 

2) Bagi peneliti : dapat menambah pengetahuan 

mengenai peran pariwisata dalam pengembangan 

peluang usaha serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di era pandemi covid-19 menurut 

perspektif ekonomi islam. 

H. Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis terlebih 

dahulu melakukan pemetaan terhadap hasil karya ilmiah dari peneliti 

sebelumnya yang berkaitan dengan judul dalam proposal ini, yang 

memiliki tujuan sebagai bahan referensi dan menghindari adanya 

kesamaan pembahasan dengan penelitian terdahulu. 

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil 

1 Rifatika, 

2016, 

Universitas 

Islam 

Negeri 

Analisis 

Dampak 

Kegiatan 

Taman Wisata 

Terhadap 

Penelitian ini 

menggunakan 

bersifat 

penelitian 

lapangan 

Hasil 

penelitian ini 

dapat 

disimpulkan 

bahwa dengan 
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No Peneliti 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Raden 

Intan 

Lampung 

Peningkatan 

Ekonomi 

Masyarakat 

Perspektif 

Ekonomi 

Islam. 

(Field 

Research) 

jenis data 

kualitatif. 

Dengan 

metode 

pengumpulan 

dan analisis 

data 

menggunakan 

metode 

observasi, 

wawancara 

dan 

dokumentasi. 

adanya 

kegiatan taman 

wisata akan 

berdampak 

positif bagi 

perekonomian 

masyarakat, 

karena akan 

menciptakan 

dan 

memperluas 

lapangan 

pekerjaan bagi 

masyarakat 

sekitar. 

2 Anita 

Pertiwi, 

2017, 

Universitas 

Lampung 

Peranan Objek 

Wisata Kimal 

Park Terhadap 

Keadaan 

Ekonomi 

Keluarga Di 

Desa 

Wonomarto 

Kecamatan 

Kotabumi 

Utara. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif, 

Pengumpulan 

data dengan 

teknik 

observasi, 

wawancara, 

kuesinoner 

dan 

dokumentasi. 

Hasil 

penelitian ini 

menunjuk, 

bahwa dengan 

adanya objek 

wisata kimal 

park sangat 

berpengaruh 

bagi 

perekonomian 

masyarakat, 

yaitu menyerap 

tenaga kerja 

dan wirausaha. 

3 Anida 

Wati, 2018, 

Universitas 

Islam 

Negeri 

Raden 

Intan 

Lampung 

Analisis 

Peranan Objek 

Wisata Talang 

Indah 

Terhadap 

Peningkatan 

Pendapatan 

Menurut 

Perspektif 

Ekonomi Islam 

Penelitian ini 

menggunakan 

bersifat 

penelitian 

lapangan 

(Field 

Research). 

Pengumpulan 

data dengan 

teknik 

Hasil 

penelitian ini 

menunjuk 

keberadaan 

objek wisata 

talang indah 

memberikan 

kontribusi 

sangat besar 

sebagai salah 
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No Peneliti 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil 

observasi, 

wawancara, 

kuesinoner 

dan 

dokumentasi. 

satu tempat 

yang mampu 

menyerap 

tenaga kerja 

sekaligus 

sebagai 

penyedia 

lapangan kerja 

bagi 

masyarakat 

sekitar 

khususnya. 

4 Tati 

Toharotun 

Nupus, 

2019, 

Universitas 

Islam 

Negeri 

Raden 

Intan 

Lampung. 

Analisis 

Pengembangan 

Desa Wisata 

Melalui 

Kearifan Lokal 

Guna 

Meningkatkan 

Pendapatan 

Masyarakat 

Dalam 

Perspektif 

Ekonomi 

Islam. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kualitatif, 

Pengumpulan 

data dengan 

teknik 

observasi, 

kuesinoner 

dan 

dokumentasi. 

Hasil 

penelitian ini 

menunjuk 

bahwa 

pengembangan 

desa wisata 

melalui 

kearifan local 

dapat 

meningkatan 

pendapatan 

masyarakat 

disekitar. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah ada 

pada objek penelitian dan waktu penelitian yaitu objek wisata 

Lengkung Langit di buka untuk umum pada saat terjadinya pandemi 

Covid-19 dan waktu penelitian ini sendiri dilakukan saat pandemi 

Covid-19 masih ada. Dimana keadaan ekonomi masyarakat di 

Indonesia sedang mengalami ketepurukan akibat pandemi Covid-19. 

Hal ini karena banyak PHK yang dilakukan perusahaan terhadap 

karyawan sehingga banyak orang yang menganggur dan kehilangan 

pekerjaan.  
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I. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang dari teori yang telah dijabarkan, maka 

penulis telah menyusun sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Metode Penelitian 

Metode merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan 

sebuah penelitian, untuk itu dalam bagian ini penulis akan 

menjelaskan metode yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Metode 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

alamiah. Hasil penelitian pada penelitian dengan motode kualitatif 

lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. 

 

Pengembangan 

Peluang Usaha 

(Y1) 
Peran Pariwisata 

(X) 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

(Y2) 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis dan sifat penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini 

adalah Fields Research (Penelitian Lapangan), ialah 

penelitian dilakukan melalui kegiatan lapangan untuk 

memperoleh berbagai macam data dan informasi yang 

diperoleh di lapangan.
6
 Penelitian ini akhirnya akan dianalisa, 

maka proses penelitian mengangkat data dari permasalahan 

yang ada di lapangan (lokasi penelitian) berkenaan dengan 

peranan pariwisata dalam pengembangan peluang usaha serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di era pandemi covid-

19. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dilakukan 

hanya untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa 

suatu maksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara 

umum.
7
 Berdasarkan pengertian diatas, maka pengertian 

deskriptif yang penulis maksud adalah suatu penelitian 

dengan menggambarkan bagaimana peranan pariwisata 

dalam pengembangan peluang usaha serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di era pandemi Covid-19. 

 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan 2 jenis data yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh secara 

langsung dari responden atau obyek yang diteliti dan ada 

hubungannya dengan obyek yang diteliti. Data diperoleh 

secara langsung dari personal yang diteliti yang berasal dari 

                                                             
6 Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Riset Social, (Bandung: Penerbit Mandar 

Maju, 1998). Hal 32 
7 Sutirsno Hadi, Metodologi Research, jilid II (Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 

1985). Hal 5 
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lapangan.
8
 Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari 

data lapangan yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 

lokasi Lengkung Langit Kemiling Bandar Lampung berada. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi di luar dari peneliti 

sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu adalah data asli.
9
 

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian diperoleh dari literatur-literatur dan berbagai 

macam sumber lainnya seperti komponen-komponen peranan 

pariwisata, pokok-pokok parawisata dalam islam, jurnal, 

internet, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang 

berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki 

karakteristik serupa dengan menjadi pusat perhatian dari 

seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah 

penelitian.
10

 Dalam penelitian ini populasinya adalah 

masyarakat sekitar, pengelola dan karyawan Lengkung 

Langit Kemiling Bandar Lampung yang berjumlah 53 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang 

memiliki karakteristik relative sama dan dianggap mampu 

mewakili populasi yang diteliti. Metode yang digunakan 

dalam pengambilan sampel penelitian ini ialah Purposive 

Sampling. Menurut Sugiyono Purposive Sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu yang dilakukan ialah kepada 

                                                             
8 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).hal 57 
9 Ibid. 
10 Sedarmayanti dan Hidayati Syarifudin, Metodologi Penelitian, (Bandung: Manjar 

Maju, 2002). Hal 34 
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responden yang sudah memiliki kriteria dalam penelitian. 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian 

ini menurut Suharsimi Arikunto jika subjeknya kurang dari 

100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya 

besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 

20-25% atau lebih. Karena populasi pada penelitian ini 

berjumlah 53 orang maka seluruh populasi tersebut penulis 

jadikan sebagai sampel. Sampel tersebut diambil 

berdasarkan masyarakat yang terlibat langsung dengan objek 

wisata Lengkung Langit yaitu sebagai karyawan, pengelola 

dan masyarakat yang membuka usaha. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai 

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.
11

 Pengumpulan 

data adalah salah satu langkah awal yang ditempuh oleh 

peneliti dalam sebuah penelitian. Hakikat penelitian adalah 

mengumpulkan data sebenarnya secara objektif. Untuk 

mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

beberapa teknik antara lain: 

a. Observasi 

Metode observasi ialah “studi yang dengan sengaja 

dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala 

psikis melalui pengamatan dan pencatatan”. Observasi 

dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung 

dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada 

pengamatan saja tetapi juga melalui pencatatan yang 

dilakukan untuk memperoleh data yang kongkrit dan 

jelas. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah non-partisipan, dimana peneliti tidak terlibat, 

namun hanya mendapatkan gambaran obyeknya melalui 

masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan 

kegiatan usaha pariwisata sejauh penglihatan dan 

                                                             
11

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

Alfabeta, 2014). Hal 85 
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terlepas pada saat tertentu, dengan tidak dapat 

merasakan keadaan yang sesungguhnya terjadi pada 

observernya.
12

 Adapun yang menjadi obyek observasi 

dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa peranan 

pariwisata dalam pengembangan peluang usaha serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di era pandemi 

covid-19. 

 

b. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner ini berupa beberapa 

pertanyaan yang terdiri dari beberapa alternatif jawaban 

sehingga responden dapat memilih jawaban yang sesuai 

dan peneliti dapat dengan mudah memberikan kode-

kode atas jawaban yang didapatkan.
13

 Kuisioner 

dibagikan kepada sampel yang telah ditentukan, dimana 

terdiri dari 53 responden. 

 

c. Wawancara 

Wawancara yang digunakan sebagai alat 

pengumpulan informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula, jadi melalui wawancara, peneliti mengetahui 

hal-hal yang lebih mendalam dalam menginterpretasikan 

situasi dan fenomena yang terjadi, sehingga hal tersebut 

tidak bias ditemukan melalui observasi. 

 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip 

dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya 

                                                             
12 Kartono Kartini, Loc.Cit. Hal 86 
13 Soeranto, Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, 

(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008). Hal 91 
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yang diperoleh dari masyarakat yang terlibat langsung 

dalam pengelolaan pariwisata.
14

 Penulis mengunakan 

metode ini untuk mendapatkan data-data dengan 

bersumber langsung dari dokumentasi tertulis yang 

sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap 

untuk mencari data-data yang lebih objektif dan 

kongkrit. 

 

5. Pengelolaan Data 

Setelah sumber mengenai data dikumpulkan, maka 

langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengolahan data 

yang diproses sesuai kode etik penelitian dengan cara 

pemeriksaan data (editing). Pemeriksaan data (editing) 

merupakan pengecekan dan pengkoreksian data yang telah 

terkumpul, dengan tujuan untuk menghilangkan kesalahan-

kesalahan yang terdapat dalam pencatatan di lapangan dan 

bersifat koreksi.
15

 Adapun langkah dalam menganalisis data 

yang telah diperoleh yaitu: 

b. Reduksi Data 

Dalam langkah ini proses yang dilakukan oleh peneliti 

adalah menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, 

mengabstrakkan dan memindahkan data mentah yang 

diperoleh terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian 

hasilnya di rangkum untuk menemukan data penting 

yang dapat pengungkapan permasalahan yang diteliti.
16

 

 

c. Penyajian Data 

Langkah dalam penyajian data yang diperoleh dari 

hasil reduksi data yang telah diperoleh sebelumnya, 

kemudian data dihimpun dan diorganisasikan 

                                                             
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010). Hal 274 
15 Ibid. Hal 126 
16 Ibid. Hal 210 



21 

 
 

berdasarkan fokus masalah yang diteliti, hingga menjadi 

suatu penjelasan yang bermakna.
17

 

 

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Pada langkah ini, yang dilakukan oleh peneliti adalah 

mensinkronkan data dengan teori yang ada. Data yang 

diperoleh kemudian diverifikasi dengan data yang lain 

hingga ditemukan satu kesalahpahaman tentang suatu 

objek yang diteliti. Untuk mendapatkan keakurasian 

data, maka dilakukan pengujian data secara silang. 

Sedangkan untuk menarikan kesimpulan, parameter 

yang menjadi acuan adalah apabila semua data yang 

diamati telah sesuai dengan kerangka umum observasi 

dan wawancara yang dilakukan, maka dapat dinilai 

sangat baik. 

 

6. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Data 

kualitatif digunakan untuk menganalisis tentang peranan 

pariwisata dalam pengembangan peluang usaha serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di era pandemic 

covid-19. Analisis data merupakan proses mencari dan 

menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
18

 
 

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu 

penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan 

sistematis, sistematis menunjukan cara berfikir deduktif 

induktif dan mengikuti tata tertib dalam mengikuti penulisan 

laporan-laporan yang merupakan jawaban atas permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara berfikir 

                                                             
17 Maman Rachman, Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian, (Semarang: IKIP 

Semarang Press, 2011). Hal 210 
18 Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makasar: 

Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).Hal 52 
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deduktif. Yaitu metode yang bersifat umum, kemudian dari 

data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang 

bersifat khusus. 
 

Cara menganalis data yang diperoleh baik data primer 

maupun sekunder, dengan metode bersifat analisis deskriptif 

yaitu melalui pemaparan masalah untuk memberikan 

pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun 

atau mengklarifikasi dengan tujuan memberikan gambaran 

yang sistematis akurat, aktual dan akurat mengenai fakta-

fakta yang berkaitan dengan peran pariwisata dalam 

pengembangan peluang usaha serta peningkataan 

kesejahteraan masyarakat di era pandemi covid-19. 
 

Desain penelitian pada tahap pembahasan, akan berisi 

uraian-uraian tentang objek yang menjadi fokus penelitian 

ditinjau dari sisi-sisi teori yang relevan dengannya dan tidak 

menutup kemungkinan bahwa desain penelitian ini akan 

berubah sesuai dengan kondisi dan realita yang terjadi di 

lapangan.
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BAB V 

PENUTUP 

 

C. Kesimpulan 

Dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Peranan pariwisata dalam pengembangan peluang usaha serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di era pandemi covid-

19 adalah sebagai berikut : 

a. Keberadaan objek wisata Lengkung Langit memberikan 

kontribusi yang besar sebagai salah satu tempat bagi 

masyarakat sekitar untuk membuka usaha dengan cara 

berdagang dan berjualan di food court yang telah 

disediakan oleh pengelola Lengkung Langit untuk 

memenuhi kebutuhan pengunjung. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya masyarakat Pinang Jaya dan Sumber 

Agung membuka usaha dengan berjualan dan berdagang 

berbagai macam jenis makanan dan minuman di 

Lengkung Langit.  

b. Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat 

diwujudkan dengan adanya objek wisata Lengkung Langit 

sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarganya. Objek wisata Lengkung 

Langit dibentuk dengan konsep pemandangan alam dan 

keaslian panorama alam. Untuk mengetahui proses 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar objek 

wisata Lengkung Langit dimulai dari keluarga sejahtera 

tahap II, keluarga sejahtera tahap III, dan keluarga 

sejahtera tahap III plus. Dimana pengelola Lengkung 

Langit bertanggung jawab mengenai keberlangsungan 

wisata seperti membenahi sarana dan pra sarana di 

Lengkung Langit dengan tetap menjaga keaslian alam 

yang ada, meningkatkan promosi di media sosial, 

melakukan pengembangan objek wisata melalui
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penambahan spot foto, dan melakukan evaluasi secara 

rutin agar objek wisata Lengkung Langit tetap ramai 

pengunjung. Proses peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dilakukan dengan memberikan kesempatan 

yang sama kepada semua masyarakat yang ingin 

menciptakan kemandirian perekonomian dan menjadi 

masyarakat yang sejahtera dengan peningkatan 

pendapatan, konsumsi, pendidikan dan sarana kesehatan 

yang ada. 

c. Objek wisata Lengkung Langit yang dibuka saat pandemi 

Covid-19 dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan 

kesejahteraan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan 

dengan keberadaaan objek wisata Lengkung Langit juga 

mampu menyerap tenaga kerja sekaligus sebagai penyedia 

lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dengan menjadi 

karyawan di objek wisata Lengkung Langit serta 

membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. 

 

2. Peranan pariwisata dalam peningkatkan kesejahteraan 

masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam yaitu 

Dalam Islam pariwisata merupakan suatu perjalanan 

untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT dengan 

menikmati indahnya alam sebagai pendorong jiwa manusia 

untuk menguatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah 

SWT serta memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Dimana 

berdirinya Lengkung Langit memberikan dampak positif 

terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dengan 

terpenuhinya 5 tujuan dasar yaitu al-dien (menjaga agama), 

intelektual atau akal (aql), nafsi (menjaga kehidupan/jiwa), 

nasl (keturunan) dan harta (maal) sehingga sesuai dengan 

konsep kesejahteraan masyarakat dalam Islam (falah). Selain 

itu, kesejahteraan yang di dapat oleh masyarakat yang bekerja 

di Lengkung Langit dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan 

yaitu kebutuhan pokok (Dharuriyyah), kebutuhan kesenangan 

atau kenyamanan (Hajiyah), kebutuhan mewah (Tahsiniyah), 

serta kebutuhan pelengkap (Kamili) sehingga dapat 



116 
 

 

 

terpenuhinya kebutuhan yang seimbang antara materi rohani 

dan personalitas manusia. 

 

D. Saran 

Dari pembahasan dan kesimpulan mengenai penelitian ini maka 

penulis ingin memberikan beberapa saran diantaranya: 

1. Saran untuk Pengelola Lengkung Langit 

a. Menguatkan kerjasama yang lebih efektif antar 

stakeholder guna meningkatkan eksistensi Lengkung 

Langit. 

b. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasana Lengkung 

langit yang lebih baik tanpa merusak alam dan tetap 

menjaga kelestarian alam yang sudah ada guna menambah 

minat pengunjung yang datang dan semakin ramai. 

c. Meningkatkan promosi mengenai keindahan yang ada di 

Lengkung Langit melalui media sosial untuk membuat 

masyarakat tertarik untuk berkunjung. 

d. Perlu adanya penambahan penjualan souvernir 

 

2. Saran untuk Masyarakat Lengkung Langit 

a. Meningkatkan partisipasi aktif dalam rangka mendukung 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola 

Lengkung Langit. 

b. Perlunya kolaborasi antara masyarakat dengan pengelola 

Lengkung Langit untuk mengembangkan kegiatan di 

Lengkung Langit yang lebih efektif. 

c. Memberikan saran yang membangun kepada pengelola 

Lengkung Langit supaya keberadaanya tetap berlanjut. 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aishah, Buang Nor. Pendidikan Keusahawanan. Malaysia, 2013. 

A.J, Muljjadi. Kepariwisataan Dan Perjalanan Kedua. Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta, 2010. 

Arifin, Johar. “Wawasan Al-Quran Dan Sunnah Tentang Pariwisata”. 

Jurnal An-Nur. Vol. 4 no. 2 (2015). 

Badrudin, Rudi. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UUP 

STIM YKPN, 2012. 

Chapra, M. Umer. Islam Dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Gema 

Insani Press, 2000. 

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Bandung: CV. 

Diponegoro, 2019 

Diana, Putri et al. “Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam 

Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud”. 

Jurnal Analisis Pariwisata ISSN. Vol. 1410 (2017), p. 3729. 

Dimyanto, Ahmad. Usaha Pariwisata. Jakarta, 2003. 

Fahrudin, Adi. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2014. 

Hadi, Sutirsno. Metodologi Research Jilid II. Yogyakarta: fak 

Psikologi UGM, 1985. 

Hakim, Lukman. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”. Jakarta: 

Erlangga., 2012. 

Hapsari, Aldina, and Rilus A Kinseng. “Hubungan Partisipasi Dalam 

Program Pemberdayaan UMKM Dengan Tingkat Kesejahteraan 

Peserta”. Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan 

Masyarakat [JSKPM]. Vol. 2 no. 1 (2018), p. 1–12. 



118 

 

 
 

Hasan, Moh.Thahah. Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural. Jakarta: 

Latabora Press, 2005. 

Ismayati. Pengantar Pariwisata. Jakarta: Kompas Gramedia, 2014. 

Kartini, Kartono. Pengantar Metodologi Riset Social. Bandung: 

Penerbit Mandar Maju, 1998. 

Lincolin Arsyad, Soeranto. Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan 

Bisnis. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 

2008. 

Nasution, Pangeran P P A, and Andry Ruida Hasi. “Sketsa Pariwisata 

Di Aceh: Dari Regulasi Berbasis Syar‟i Hingga Resistensi 

Masyarakat Dalam Apologi Rekreasi (Studi Kasus Di Kota 

Lhokseumawe)”., 2016 

Noor, Ruslan Abdul Ghofur. Konsep Distribusi Dalam Ekonomi 

Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. 

Rachman, Maman. Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian. 

Semarang: IKIP Semarang Press, 2011. 

Rudiyanto, A. “Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Alam 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Muncak Tropong Laut 

Kab. Pesawaran)”. UIN Raden Intan Lampung, 2018. 

Rahman, Afzalur. Doktrin EkonomiIslam Jilid I Terjemah Seoroyo. 

Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2000. 

Sayyid, Quthb. Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an (Surah an-Naml-Pengantar 

Al-Ahzab) Jilid 17. Jakarta: Gema Insani, 2004. 

Sedamayanti. Membangun Dan Mengembangkan Kebudayaan Dan 

Industri Pariwisata. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013. 

Sofyan, Riyanto. Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?: Pengalaman 

Penerapan Pada Bisnis Hotel. Gramedia Pustaka Utama, 2011. 



119 

 

 
 

Spillane, James. Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi Dan 

Kerakyatan. Yogyakarta: Kanisius, 1994. 

Suardana, I N S, and I Wayan. “Dampak Pariwisata Terhadap 

Kemiskinan Di Kawasan Pariwisata Di Bali”. Jurnal Kajian 

Bali. Vol. 6 no. 2 (2016), p. 209–228. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: 

Alfabeta, 2014. 

Syarifudin, Sedarmayanti dan Hidayati. Metodologi Penelitian. 

Bandung: Manjar Maju, 2002. 

Suwantoro, Gamal. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi 

Offset, 2004. 

Tika, Moh. Pabundu. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara, 

2006. 

Wijaya, Hengki. Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. 

Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018. 

Yoeti, Oka A. Pengantar Ilmu Pariwisata Pertama. Jakarta: Angkasa, 

2008. 

peta pinang jaya bandar lampung - Penelusuran Google 

peta sumber agung bandar lampung - Penelusuran Google 

https://www.google.com/search?q=peta+pinang+jaya+bandar+lampung&ei=XcY9Yo-CDfHC3LUPmr-T0A0&oq=peta+pinang+jaya+banda&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeOgcIABBHELADOgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6CAguEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToGCAAQFhAeOgkIABDJAxAWEB46BwghEAoQoAE6BQghEKABOgUIIRCSA0oECEEYAEoECEYYAFC3Cli0QWC1VWgBcAF4AIABngKIAccqkgEHMC4xMy4xNJgBAKABAcgBAsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=peta+sumber+agung+bandar+lampung&ei=asY9Yq6-NNniz7sPp4OmmAw&ved=0ahUKEwium_DmseH2AhVZ8XMBHaeBCcMQ4dUDCA0&uact=5&oq=peta+sumber+agung+bandar+lampung&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQyBQgAEKIEMgUIABCiBDoICAAQsAMQogQ6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeOgUIABCABEoECEEYAUoECEYYAFCyFFiyR2CkVWgBcAB4AIABigKIAbsjkgEHMC4xMy4xMJgBAKABAcgBBMABAQ&sclient=gws-wiz

