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ABSTRAK 

 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu Kabupaten 

yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten ini memiliki potensi obyek 

dan daya tarik wisata yang menarik seperti wisata bahari. Undang-

undang  No  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan:“Wisata Bahari 

atau Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga 

air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya. 

wisata bahari adalah suatu kunjungan ke objek wisata, khususnya 

untuk menyaksikan keindahan lautan. Rumusan masalah penelitian ini 

adalah, Bagaimana pengembangan desa wisata bahari dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Bagaimana 

pengembangan desa wisata bahari dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam persepektif ekonomi islam. 

 Penelitian ini di lakukan di pantai sebalang Desa Tarahan, 

dengan menggunakan metode penelitian yaitu deksriptif kualitatif, 

denga sumber data primer dan sekunder menggunakan tekhnik 

pengumpulan data yaitu wawancara kepada kepala desa dan sekertaris 

desa tarahan, pengelola, pedagang dan pengunjung pantai sebalang, 

observasi dilakukan di kawasan wisata pantai sebalang dan 

dokumentasi. Dengan tekhnik analisis data yaitu reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan dan triangulasi 

 Dari hasil penelitian yang di lakukan penulis, dengan adanya 

pantai sebalang  sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat 

yaitu dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang dapat membantu 

memenuhi delapan indikator kesejahteraan yaitu, pendapatan, 

perumahan, kesehatan, pendidikan ketenagakerjaan, kependudukan, 

taraf pola konsumsi, dan sosial lainya. Dalam islam peran pantai 

sebalang ialah segala sesuatu kegiatan yang mendatangkan manfaat 

bagi orang lain misalnya membuka lapangan kerja baru yang 

berprinsip jujur dan tidak menzolimi pembisnis lainnya, adanya pantai 

sebalang tersebut dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan 

kesejahteraan, menurut islam kesejahteraaan dapat tercapai dengan 

tauhid, terpenuhiya  konsumsi, rasa aman dan damai.  

 

Kata kunci : Wisata Bahari, Kesejahteraan Masyarakat 
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ABSTRACT 

South Lampung Regency is one of the regencies in Lampung 

Province. This district has the potential for attractive tourist objects 

and attractions such as marine tourism. Law Number 10 of 2009 

concerning Tourism: “Maritime Tourism or Tirta is a business that 

organizes tourism and water sports, including the provision of 

facilities and infrastructure as well as other services. Maritime tourism 

is a visit to a tourist attraction, especially to witness the beauty of the 

sea. The formulation of the research problem is, how the development 

of marine tourism villages can improve the welfare of the community, 

and how the development of marine tourism villages can improve the 

community in a sharia economic perspective. 

This research was conducted on the Sebalang beach, Tarahan 

Village, using a qualitative descriptive research method, with primary 

and secondary data sources using data collection techniques, namely 

interviews with village heads and Tarahan village secretaries, 

managers, traders and visitors to Sebalang beach, observations were 

carried out in the area. Sebalang beach tourism and documentation. 

With data analysis techniques, namely data reduction, data 

presentation, conclusion drawing and triangulation 

From the results of the research conducted by the author, the 

existence of Sebalang Beach greatly influences the welfare of the 

community, namely by creating jobs that can help fulfill eight 

indicators of welfare, namely, income, housing, health, employment 

education, population, level of consumption patterns, and other social 

activities. In Islam, the role of the Sebalang beach is all activities that 

benefit others, for example, opening up new job opportunities that are 

honest and do not oppress other businessmen, the existence of the 

Sebalang beach can help the community in realizing prosperity, 

according to Islam, prosperity can be achieved by monotheism, 

fulfillment of consumption. , a sense of security and peace. 

Keywords: Marine Tourism, Community Welfare 
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MOTTO 

 

                       

                    

 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya  

akan kami berikan  kepadanya kehidupan yang baik dan 

sesungguhnya akan kami beribalasan kepada mereka 

 dengan pahala yang lebih baik dari apa yang  

telah mereka kerjakan.“ 

  (Q.S An-Nahl [16]:97) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dan untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami makna judul skripsi ini 

yaitu : Analisis Pengembangan Desa Wisata Bahari Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut 

Persepektif  Ekonomi Islam (Studi Wisata Pantai 

Sebalang, Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan) Serta untuk memberikan penjelasan 

tentang pengertian judul proposal ini, maka peneliti perlu 

menjelaskan beberapa uraian tentang penegasan arti dan 

makna dari beberapa istilah yang terkait dalam proposal ini 

sebagai berikut: 

1. Analisis 

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan 

seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk 

digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria 

tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan 

maknanya. 
1
 

 

2. Pengembangan  

Pengembangan merupakan sebagai suatu proses untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang 

akan digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran
2
 

 

3. Desa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki 

batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan 

                                                             
1 Surna Tjahja Djajadiningrat, Yeni Hendriani, and Melia Famiola, “Green 

Economy (Ekonomi Hijau)”, Rekayasa Sains, Bandung2014.h.20 
2 Gd Tuning Somara Putra, Made Windu Antara Kesiman, and I Gede 

Mahendra Darmawiguna, “Pengembangan Media Pembelajaran Dreamweaver Model 
Tutorial Pada Mata Pelajaran Mengelola Isi Halaman Web Untuk Siswa Kelas XI 

Program Keahlian Multimedia Di SMK Negeri 3 Singaraja”, Jurnal Nasional 

Pendidikan Teknik Informatika: JANAPATI, Vol. 2, No. 2, (2013), h.  125–141. 



 
 

 

2 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam 

system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
3
 

 

4. Wisata Bahari 

Wisata bahari merupakan suatu kegiatan pengembangan 

kegiatan pariwisata dengan mengedepankan aspek 

kelautan (bahari) sebagai atraksi utama. 
4
 

 

5. Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan 

kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia 

memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara 

lahiriah maupun batiniah. 
5
 

 

6. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah sistem yang mengaplikasikan 

prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran islam, bagi 

setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan 

barang & jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.
6
 

 

 

 

 

                                                             
3 Yudianto Noverman, “Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan 

Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten 

Sijunjung)”, JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)2019 h.  68–81, 
https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i2.5383. 

4 Diah Yustinaningrum, “Pengembangan Wisata Bahari Di Taman Wisata 

Perairan Pulau Pieh Dan Laut Sekitarnya, Vol 11, 2017”, Agrika, Vol. 11, No. 1, 

(2017). 
5 Endra Gunawan, “Kesejahteraan Masyrakat Indonesia”, Bonus Demografi 

Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi, Vol. 1, 

(2021), h.  30. 
6 Dewi Maharani, “Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-

Ekonomi”, Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, Vol. 10, No. 1, (2018), h.  

20–34. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Saat ini pariwisata telah menjadi sektor unggulan bagi 

perekonomian indonesia, perkembangan pariwisata dari tahun 

ke tahun sangat memberi dampak yang signifikan terhadap 

pertumbuhan perekonomian indonesia disuatu daerah 

khususnya dalam bidang industri pariwisata.
7
 

Menparekraf menjelaskan bahwasanya dalam 

beberapa tahun terakhir ini, kontribusi sektor pariwisata 

terhadap perekonomian nasional semakin besar. Ini terasa saat 

perekonomian nasional menghadapi krisis global seperti tahun 

lalu, ketika penerimaan ekspor turun tajam. Pariwisata 

mengalami peningkatan kontribusinya naik dari 10% menjadi 

17% dari total ekspor barang dan jasa Indonesia dan posisinya 

sebagai penyumbang devisa terbesar meningkat dari peringkat 

5 menjadi peringkat 4 dengan penghasilan devisa sebesar 10 

Miliar USD. Sementara itu, kontribusinya secara langsung 

terhadap PDB sudah mencapai 3,8% dan jika 

memperhitungkan efek penggandanya, kontribusi pariwisata 

pada PDB mencapai sekitar 9%. Penyerapan tenaga kerja di 

sektor ini juga sudah mencapai 10,18 juta orang atau 8,9% dari 

total jumlah pekerja sehingga merupakan sektor pencipta 

tenaga kerja terbesar keempat. 
8
 

Tujuan pariwisata dapat tercapai dengan efektif jika 

pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang baik dan 

terintegrasi dengan pengembangan daerah secara keseluruhan. 

Pengukuran kualitas dan keunggulan daerah tujuan wisata 

perlu dilakukan untuk mengetahui daya saing yang dimiliki 

oleh masing- masing daerah tujuan wisata sehingga bisa 

disusun suatu perencanaan untuk pengembangannya. 
9
 

                                                             
7 Rony Ika Setiawan, “Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang 

Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang”, Jurnal Penelitian 

Manajemen Terapan (PENATARAN), Vol. 1, No. 1, (2016), h.  23–35. 
8Kurniawan Gilang Widagdyo, “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia”, 

The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1, No. 1, (2015), h.  73–80. 
9 Dariusman Abdillah, “Pengembangan Wisata Bahari Di Pesisir Lampung”, 

Jurnal Destinasi Kepariwisataan Indonesia, Vol. 1, No. 1, (2016), h.  45–65. 
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Provinsi Lampung memiliki banyak objek wisata yang 

tersebar di 15 kabupaten/kota. Pada tahun 2013 tercatat 

sebanyak 350 objek wisata, yang berupa taman hiburan umum, 

peninggalan sejarah, objek wisata alam dan tirta, objek wisata 

budaya, objek wisata religius, objek wisata agro, objek wisata 

bahari, serta objek wisata buatan.
10

 Berikut ini grafik objek 

wisata dan peninggalan sejarah di provinsi lampung: 

 

Gambar 1.1 Jumlah Objek Wisata dan Peninggalan  

Sejarah diProvinsi Lampung, 2013 

 

 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi Lampung  (BPS Provinsi Lampung, 2014) 

 

Dilihat dari grafik, objek wisata tersebut paling banyak 

terdapat di Kabupaten Tanggamus, yaitu sebanyak 77 objek 

wisata, diikuti dengan Kabupaten Way Kanan sebanyak 59 

objek wisata, serta Kabupaten Lampung Utara dan Lampung 

Selatan masing-masing sebanyak 47 dan 37 objek wisata. 

Sebagian besar objek wisata di Tanggamus berupa objek 

wisata bahari (pantai) dan objek wisata alam tirta (air terjun), 

                                                             
10 Badan Pusat and Statistik Provinsi, “Tabel Input Output Provinsi 

Lampung 2010 Ht Tp La m Pu n g . s . Ht Tp m Pu Ng S”, , Vol. 2014, (2010). h. 27 
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di Kabupaten Way Kanan sebagian besar berupa objek wisata 

alam, di Kabupaten Lampung Utara didominasi dengan 

peninggalan sejarah dan panorama alam, sementara objek 

wisata di Kabupaten Lampung Selatan didominasi dengan 

wisata bahari.
11

  

Wisata Bahari merupakan jenis pariwisata minat 

khusus dengan memanfaatkan potensi bentang alam laut dan 

wilayah kepesisiran baik yang dilakukan secara langsung 

seperti berperahu, berenang, snorkeling, diving, dan pancing 

maupun secara tidak langsung seperti olahraga pantai, piknik 

menikmati atmosfer laut.
12

 Menurut  undang-undang  No  10  

Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan:“Wisata Bahari atau 

Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan 

olahraga air,termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta 

jasa lainnya, yang pengelolaannya perlu menerapkan 

manajemen professional berbasis masyarakat,sehingga 

manfaat dari pengembangan wilayah   secara   nyata   memberi   

kontribusi   bagi   peningkatan   ekonomi   masyarakat.
13

 

Berikut tabel objek wisata bahari di Kabupaten Lampung 

Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
11 Ibid. 
12 Achmad Andi Rif’an, “Daya Tarik Wisata Pantai Wediombo Sebagai 

Alternatif Wisata Bahari Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Geografi, Vol. 10, 

No. 1, (2018), h.  63–73. 
13 I Ketut Suarta, A Agung Putu Swabawa, and I Putu Budiarta, “Potensi 

Daya Tarik Wisata Bahari Di Desa Serangan Denpasar”, in Prosiding Sentrinov 

(Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif), Vol.32017. 
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   Tabel 1.1 

Objek Wisata Bahari yang ada di Kabupaten Lampung 

Selatan 2019 

 

Sumber : Dinas Pariwisata Lampung Selatan 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kabupaten 

Lampung Selatan  memiliki berbagai potensi pariwisata yang 

dapat dikembangkan dengan baik untuk memberikan 

kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat. Wisata 

pantai bahari dijadikan wisata unggulan yang diharapkan dapat  

menarik lebih banyak lagi pengunjung yang khususnya 

wisatawan dari luar provinsi. dalam pengembangan pariwisata 

salah satu untuk mengetahui peningkatan pendapatan dari 

jumlah pariwisata adalah dengan melihat tingkat hotel, 

restoran dan jumlah pengunjung wisatawan, hotel merupakan 

No Objek Wisata Wilayah 

1.  Pantai Marina Kalianda, Lmapung Selatan 

2.  Pantai Kedu Kalianda, Lmapung Selatan 

3.  Pantai Bagus Merak Belantung, Kalianda 

4.  Pantai Batu Lapis Kalianda, Lampung Selatan 

5.  Pantai Minang Rua Kalianda, Lampung Selatan 

6.  Pantai Teluk Nipah 

 

Kalianda, Lampung Selatan 

7.  Pantai Tanjung Tuha 

 

Bakauheni, lampung Selatan 

8.  Pantai Pasir Putih Rangai,  Lampung Selatan 

9.  Pantai Tanjung selaki 

 

Tarahan, Lampung Selatan 

10.  Pantai Sebalang 

 

Tarahan, Lampung Selatan 
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salah satu tempat yang digunakan wisatawan untuk singgah 

dan menginap.  

Pantai Sebalang yang terletak di desa tarahan, 

kecamatan katibung, kabupaten Lampung Selatan. Memiliki 

jumlah penduduk 6840 jiwa, pada awalnya pantai sebalang 

belum dijadikan sebagi tempat wisata, pemerintah setempat 

melihat adanya potensi wisata bahari oleh karena itu 

pemerintah setempat dan di bantu oleh masyarakat megelola 

wisata bahari pantai sebalang yang bisa dimanfaatkan untuk 

menambah penghasilan dan sebagai mata pencarian baru 

masyarakat desa tarahan sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat setempat. Sebagai daya tarik wisata 

memiliki potensi di bidang bahari dan perlu dimanfaatkan 

secara optimum bagi kemajuan pariwisata pada kawasan itu 

sendiri hal ini didukung oleh kondisi geografisnya, kondisi 

ombak yang tidak besar dan cenderung tenang sehingga sangat 

aman untuk melakukan aktivitas wisata bahari, ditambah lagi 

dengan pasirnya yang berwarna putih menambah keindahan 

yang ada di pantai sebalang. Berikut sumber data pendapatan 

masyarakat di wisata pantai sebalang 
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Tabel 1.2 

Sumber Pendapatan Masyarakat di Pantai Sebalang  

Desa Tarahan 

 

No Sumber Pendapatan 

 

Harga 

1.  Biaya Masuk 

 

10.000 - 20.000 

2.  Parkir 

- Motor 

- Mobil 

 

5.000 

10.000 

3.  Peyewaan Tempat 

Duduk 

 

20.000 – 25.000 

4.  Usaha Masyarakat 20 Unit warung makan 

dan minum 

 

    Sumber: Pengelola wisata pantai sebalang 

 

Berdasakan tabel diatas, bahwa dengan pengelolaan 

dan pemanfaatan  potensi pantai dengan baik maka dapat 

menambah sumber pendapatan masyarakat  pantai sebalang 

desa tarahan.  

Dalam Al-qur‟an juga dijelaskan manusia berhak untuk 

memanfaatkan segala potensi keindahan alam yang ada,  

supaya manusia selalu bersyukur atas nikmat yang ada. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 29 
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“  Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya 

tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al- 

Baqarah [2] : 29) 

Allah SWT menciptakan segala sesuatu keindahan 

alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia supaya tetap 

bersyukur atas nikmat yang ada tanpa merusak segala sesuatu 

atas ciptaan yang telah Allah berikan kepada manusia. 

Pengembangan disini bukan berarti merubah secara total, 

tetapi lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan 

setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan 

menjadi satu daya tarik wisata. Pemanfaatan dan 

pengembangan potensi wisata bahari, harus tetap menjamin 

kelestarian lingkungan hidup dan kearifan budaya masyarakat 

setempat, dengan tujuan menjaga tetap berlangsungnya proses 

ekologis, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjamin 

kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam 

untuk dijadikan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengembangan Desa Wisata Bahari dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam” (Studi wisata pantai sebalang, desa Tarahan 

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan) 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ditetapkan agar dalam 

penelitian ini fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta 

pembahasanya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti 

tidak akan menyimpang dari sasaranya, ruang lingkup 

penelitian yang lakukan terbatas pada: 

1. Objek penelitian adalah Pantai sebalang Desa Tarahan 

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan 

2. Penelitian ini membahas mengenai Pengambangan Desa 

Wisata Bahari dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat   
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D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka 

peneliti memfokuskan penelitian agar tidak meluas. Maka 

penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

Analisis Pengembangan Desa Wisata Bahari dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam” (Studi Wisata Pantai Sebalang Desa Tarahan  

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan) 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan desa wisata bahari dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

2. Bagaimana pengembangan desa wisata bahari dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam persepektif 

ekonomi islam? 

 

F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar 

belakang, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengembangan desa wisata bahari 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

2. Untuk mengetahui pengembangan desa wisata bahari 

dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

persepktif ekonomi islam 

 

G. Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian diatas maka manfaat 

penelitian diharapkan dapat memberikan dua kegunaan sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

pengembangan ilmu ekonomi dan dapat menambah serta 

mengembangkan wawasan, khususnya bidang Ekonomi 

Islam. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 
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memberikan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan Analisis Pengembangan Desa 

Wisata Bahari dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi 

dan pemahaman tentang pengembangan desa wisata bahari 

dalam meningkat kesejahteraan masyarakat dan bagi 

penulis dapat menerapkan ilmu pengetahaun yang didapat 

dalam kuliah yang berguna bagi pembaca. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan 

agar peneliti dapat mengetahui hal apa saja yang telah diteliti 

terdahulu dan yang belum diteliti. Selain itu peneliti dapat 

melakukan pembaharuan terhadap penelitian penelitian 

terdahulu. Adapun beberapa hasil penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis antara 

lain: 

1. Penelitian ini dilakukan oleh  Nurbaiti, Sugeng Prayitno 

Harianto, Dian Iswandaru, Indra Gumay Febryan Dengan 

judul, “Persepsi Pengunjung  Terhadap Wisata Bahari Di 

Pantai Klara, Provinsi Lampung”, Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui persepsi pengunjung terhadap 

pengembangan wisata bahari di Pantai Klara, Kabupaten 

Pesawaran, Provinsi Lampung. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode wawancara menggunakan 

kuesioner dan observasi. Data yang terkumpul kemudian 

dianalisis dengan attraction, accessibility, amenities, dan 

ancillary service dengan Skala Likert dan secara deskriptif 

kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Penilaian 

persepsi pengunjung terhadap atraksi, aksesibilitas, dan 

pelayanan tambahan tergolong kategori baik. Penilaian 

persepsi pengunjung terhadap fasilitas tergolong kategori 

netral, karena fasilitas yang terbatas. Pengelola diharapkan 
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dapat melakukan pengembangan wisata secara optimal 

dengan menambahkan fasilitas yang dibutuhkan 

pengunjung, mengadakan evaluasi, dan penambahan 

pemandu wisata.
14

 Perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis yaitu pada variabelnya yang dimana 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak hanya 

membahas wisata baharinya saja tetapi membahas inovasi 

desa dan tempat penelitinya berbeda.  

 

2. Penelitian ini dilakukan oleh  Edy Said Ningkeula, M. 

Chairul Basrun Umanail, Sofian Malik, Iskandar Hamid, 

Rosita Umanailo Dengan judul “Daya Dukung Kawasan 

Perdesaan Untuk Pengembangan Wisata Bahari” Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran 

utama tentang daya dukung pedesaan di pesisir Barat 

Pulau Buru untuk pengembangan wisata bahari di 

Kabupaten Buru. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data kualitatif atau teknik yang menggunakan 

observasi, wawancara mendalam untuk mendapatkan data 

tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat, Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kegiatan wisata pantai 

dengan memanfaatkan wilayah pesisir dan laut dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 
15

 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu pada penelitian penulis tidak hanya 

membahas tentang wisata bahari tetapi dalam variabel 

penulis menambahkan variabel kesejahteraan dalam 

persepektif ekonomi islam dan tempat penelitianya 

 

3. Penelitian ini dilakukan oleh  Amin Pujiati, Muhammad 

Fachri Zaki, dengan judul “Analisis Kebijakan 

Pengembangan Wisata Bahari Pantai Marina Tahun 2010-

                                                             
14

 D I Pantai Klara et al., “Persepsi Pengunjung Terhadap Wisata Bahari 

Perception Of Visitors To Marine Tourism At Klara Beach , Lampung Province”, , 

Vol. 3, No. 2, (2020), h.  65–73. 
15 Edy Said Ningkeula et al., “Daya Dukung Kawasan Perdesaan Untuk 

Pengembangan Wisata Bahari”, Jispo, Vol. 9, No. 2, (2019), h.  555–563. 
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2015” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Semarang, untuk mengetahui promosi dari Pemerintah 

Kota dan untuk mengetahui peran masyarakat dalam 

mendukung kegiatan wisata bahari Pantai Marina. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif 

kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan pengambilan keputusan. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota 

Semarang dan pengelola terhadap Pantai Marina meliputi 

berbagai pembangunan, promosi yang dilakukan terhadap 

wisata bahari Pantai Marina meliputi promosi di event 

wisata dengan skala regional maupun nasional, 

bekerjasama dengan statisun tv lokal, peran masyarakat 

terhadap wisata bahari Kota Semarang cenderung sedikit 

karena pengelolaan Pantai Marina diserahkan kepada 

pihak swasta. 
16

 Perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis yaitu pada penelitian penulis 

melakukan pembeharuan dalam wisata bahari yang dimana 

dalam penelitianya memfokuskan pada inovasidesa dan 

peningkatan kesejahtraaan masyarakat desa. 

 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Eko Widodo, Dengan judul 

“Pengembangan Atraksi Wisata Pantai  Tanjung  Karang  

Sebagai Kawasan Wisata bahari Di Kabupaten Donggala”,  

Penelitian ini bertujuan untuk: mengidentifikasi potensi 

fisik dan sosial ekonomi Tanjung Karang Pantai yang 

dapat dikembangkan untuk atraksi wisata bahari,  

mengidentifikasi persepsi terhadap wisatawan terhadap 

wisata bahari di Kawasan Wisata Tanjung Karang, 

menganalisis perkembangan strategi persepsi wisatawan 

                                                             
16 Muhammad Fachri Zaki and Amin Pujiati, “Analisis Kebijakan 

Pengembangan Wisata Bahari Pantai Marina Tahun 2010 - 2015”, Efficient: 
Indonesian Journal of Development Economics, Vol. 1, No. 3, (2018), h.  207–213, 

https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27876. 



 
 

 

14 

tempat wisata di Kawasan wisata Tanjung Karang, untuk 

menganalisis dampak pengembangan tempat wisata, 

perkembangan ekonomi di daerah perjalanan Cape Coral. 

Penelitian ini menggunakan  teknik analisis deskriptif 

kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Potensi 

fisik dan sosial ekonomi di Kawasan Wisata  dalam 

kondisi baik. Dan persepsi wisatawan pun terhadap wisata 

bahari yang ada di tanjung karang sangat baik . 
17

  

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 

karena penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada 

melakukan pembeharuan wisata bahari dan terletak pada 

tempat penelitianya serta pembahasanya  

 

5. Penelitian ini dilakukan oleh   Riska Aprilia Mokoginta , 

R.J. Poluan, & Ricky M.S Lakat, dengan judul 

“Pengembangan Kawasan Wisata Bahari  (Studi: 

Kcematan Nuangan Kabupaten Bolang Mongondow 

Timur)” Penelitian ini bertujuan untuk: menentukan 

kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang serta strategi 

pengembangan kawasan wisata bahari Kecamatan 

Nuangan sesuai dengan variabelvariabel pariwisata yang 

ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan 

teknik analisis swot,  Hasil penelitian ini menghasilkan 

faktor-faktor internal dan external pengembangan kawasan 

wisata bahari Kecamatan Nuangan dengan strategi 

pengembangannya yaitu Mengembangkan wisata minat, 

khususnya wisata diving dan snorkeling, Memebuat 

website khusus objek wisata Kecamatan Nuanagan, lebih 

mempermudah akses antar kawasan wisata dan 

Meninkatkan kesadaran masyarakat akan potensi wisata. 
18

 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu pada tempat penelitianya dan pada penelitian 

                                                             
17 Eko Widodo, “Pengembangan Atraksi Wisata Pantai Tanjung Karang 

Sebagai Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Donggala”, Katalogis, Vol. 5, No. 4, 
(2017), h.  206–215. 

18 Pengembangan Kawasan et al., “ISSN 2442-3262”, , Vol. 7, No. 3, (2020). 
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penulis memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat 

dalam persepektif ekonomi 

Dapat penulis simpulkan berdasarkan penelitian 

yang sudah di jelaskan ada beberapa persamaan dan 

perbedaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki 

variabel yang sama yaitu membahas variabel wisata 

bahari, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek 

penelitianya dan pada variable yang dilakukan penulis 

membahas desa dan kesejahteraan masyarakat dalam 

perspektif Ekonomi Islam.  

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan  penelitian 

kualitatif yaitu penelitian tidak menggunakan statistik 

tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di 

interpretasikan. Penelitan kualitatif ini merupakan 

penelitian yang menekankan pada pemahaman 

mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial 

berdasarkan kondisi realistas atau natural setting yang 

holistis, kompleks, dan rinci.
19

 penelitian ini penulis 

menggunkan metode pengumpulan data dengan 

penelitian lapangan (field research) karena penelitian 

harus terjun langsung ke lapangan terlibat dengan 

masyarakat setempat  
20

 

 

b. Sifat Penelitian 

Peneltian ini menggunakan penelitian deskriptif  

analisis yaitu suatu metode penelitian yang ditunjukan 

untuk menggambarkan fenomena- fenomena yang ada, 

                                                             
19 Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (CV 

Jejak (Jejak Publisher), 2018). h. 9 
20 Conny R Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Grasindo, 2010).h. 9 
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yang berlangsung saat itu. Peneliti menekankan 

catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, 

mendalam yang menggambarkan situasi yang 

sebenarnya guna mendukung penyajian data. 
21

 

 

2. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang 

dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang 

atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang 

digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka 

dapat dijadikan saksi.
22

 Yang tercantum dalam 

sumber informasi primer merupakan observasi, 

wawancara, angket dan sebagainya. Adapun subjek 

atau narasumber yang dapat memberikan informasi 

dari penelitian ini yaitu Kepala Desa dan  Sekertaris 

Desa Tarahan, pengelola pantai sebalang, pedagang 

yang berjualan disekitar pantai sebalang, dan 

pengunjung pantai sebalang. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder  adalah sumber bahan kajian yang 

digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami 

atau yang hadir pada waktu kejadian berlaku. 

Termasuk dalam klasifikasi sumber sekunder antara 

lain: bahan publikasi yang ditulis oleh orang lain atau 

pihak yang tidak terlibat langsung dalam kejadian 

yang diceritakan, dari buku, jurnal penelitian 

terdahulu dan yang lainya.
23

 

3. Teknik pengumpulan data  

a. Observasi 

Observasi merupakan  bagian dalam pengumpulan 

data. Observasi adalah suatu metode pengumpulan 

                                                             
21 Farida Nugrahani and M Hum, “Metode Penelitian Kualitatif”, Solo: 

Cakra Books2014. h. 10 
22 J. Andriani H Hardani. Ustiawaty, Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan 

Kuantitatif2017.h. 17 
23 Ibid. 
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data yang digunakan dengan jalan mengadakan 

pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap 

keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan 

secara langsung pada lokasi yang menjadi objek 

penelitian.
24

 observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini dengan datang langsung ke lokasi 

penelitian yaitu pantai sebalang Desa Tarahan untuk 

memperoleh data-data yang dibutuhkaan dengan 

mengamati objek penelitian secara langsung guna 

mendapatkan informasi yang diinginkan 

 

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud  tujuan 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
25

  Dalam 

penelitian ini  penulis memilih unutk mewawancarai , 

kepala Desa Tarahan dan  Sekertaris Desa Trahan, 

Pengelola pantai sebalang, Pedagang yang berjualan 

disekitar pantai sebalang, pengunjung pantai sebalang. 

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan kepada subjek 

penelitian..
26

  Dokumen yang diteliti bisa berupa 

dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, 

sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan 

surat pribadi yang dapat memberikan informasi 

pendukung terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitin 

kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari 

                                                             
24 Jozef Richard Raco, “Metode Peneltian Kualitatif”, , (Grasindo, 2010).h.9 
25 Umar Sidiq, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin, “Metode Penelitian 

Kualitatif Di Bidang Pendidikan”, Journal of Chemical Information and Modeling, 

Vol. 53, No. 9, (2019). 
26 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan 

Tesis: Suaka Media, (Diandra Kreatif, 2017).h. 10 
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penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi 

dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan 

datadata yang diperlukan dalam permasalahan 

penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga 

dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan 

pembuktian suatu kejadian.
27

  

 

4. Metode Analisis Data  

Analisis data ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu 

a. Reduksi Data ( Data reduction) 

Reduksi data merupakan sesuatu yang terpisah dengan 

analisis. Yaitu suatu bentuk analisis yang 

mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, 

menyusun data di mana kesimpulan akhir dapat 

digambarkan. 

 

b. Penyajian data  (Data Display ) 

Penyajian data merupakan model sebagai suatu 

kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan 

pendiskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, 

grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, 

maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. 

penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya. 
28

 

 

 

 

 

                                                             
27 Sidiq, Choiri, and Mujahidin, “Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang 

Pendidikan.” h.79 
28 Umar Shidiq and Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di 

Bidang PendidikanJournal of Chemical Information and Modeling, Vol.532019, 
http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI 

BIDANG PENDIDIKAN.pdf, Accessed . 
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c. penarikan kesimpulan  (Verivication ) 

penarikan kesimpulan merupakan pengambilan 

keputusan dari permulaan pengumpulan data, alur 

sebab akibat dan proporsi-proporsi lain.
29

 

 

d. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebasahan data 

denga menggunakan sebuah pendekatan multi metode 

yang dilakukan oleh seorang peneliti pada saat peneliti 

tersebut mengumpulkan dan menganalisis data. 

Triangulasi juga digunakan untuk mematangkan 

konsistensi metode silang, seperti observasi lapangan 

atau pengamatan dan wawancara atau dengan 

penggunaan metode yang sama, seperti beberapa 

informan diwawancarai dalam kurun waktu tertentu 

Sehingga membagi triangulasi menjadi triangulasi 

sumber, teknik dan waktu. 

 (a) Triangulasi sumber, triangulasi sumber digunakan 

untuk menguji kredibilitas data yang mana dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dapat 

mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan 

dengan cara mengecek data yang diperoleh selama 

perisetan melalui beberapa sumber atau informan.  

(b) Triangulasi Teknik, berarti mengunakan 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber data yang sama, 

peneliti menggunakan observasi pastisipasif, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber 

data yang sama secara serempak 

(c) Triangulasi waktu, Pada triangulasi waktu ini, 

penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data pada waktu yang berbeda. Seperti, peneliti 

melakukan wawancara pada pagi hari, kemudian 

                                                             
29 Ibid. 
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mengulangnya atau melakukan wawancara lanjutan 

pada siang harinya.
30

 

Pada penelitian ini menggunakan jenis 

triangulasi sumber yang mana informan atau sumber 

dari penelitian ini yaitu:  Kepala Desa dan  Sekertaris 

Desa Tarahan, pengelola pantai sebalang, pedagang 

yang berjualan disekitar pantai sebalang, dan 

pengunjung pantai sebalang. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan 

sistmatika pembahasan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan mengenai pembahasan inovasi desa, wisata 

bahari dan kesejahteraan masyarakat 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, 

gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data 

penelitian 

 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas analisis data penelitian dan penemuan 

penelitian 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan tentang simpulan dan rekomendasi. 

                                                             
30 Andarusni Alfansyur and Mariyani Mariyani, “Seni Mengelola Data: 

Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan 
Sosial”, Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, 

Vol. 5, No. 2, (2020), h.  146–150. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Desa 

1. Pengertian Desa  

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang 

terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung 

menyentuh kebutuhan masyarakat untuk 

disejahterakan. Menurut Sunardjo pengertian Desa 

yaitu, “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum 

berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam 

suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan 

lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan 

maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, 

sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus 

yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam 

jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri”.
31

 

Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 

Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Dengan demikian desa memiliki hak otonomi 

untuk mengatur dan mengrus rumah tangganya 

sendiri. Salah satu bentuk otonmi desa adalah memilih 

pemerintahnya sendiri melalui pemilihan kepala desa. 

Selain itu desa juga berwenang membuat peraturan 

sendiri yang tertuang dalam Peraturan Desa. Peraturan 

Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

                                                             
31 Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, and Johny Lengkong, “Efektivitas 

Pembangunan Dana Desa Dalam Peningkatakan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa 

Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)”, Jurnal Eksekutif, 

Vol. 2, No. 2, (2017). 
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ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
32

 

Perenacanaan pembangunan desa adalah 

proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat 

secara partisipatif guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan 

desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong 

tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.  

Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan 

pembangunan baik pembangunan fisik maupun 

pembanguan sumber daya manusia, sebagai upaya 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
33

  

Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa, tujuan pembangunan  desa adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan 

Meningkatkan kualitas  hidup  manusia 

penanggulangan   kemiskinan   melalui pemenuhan  

kebutuhan  dasar, pembangunan sarana dan prasarana  

serta  pemanfaatan sumber daya   alam dan lingkungan   

secara  berkelanjutan.  Desa memegang peranan 

penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya 

dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia 

bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan 

sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas 

nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian 

dari rangkaian pembangunan.  

                                                             
32 Andi Ariadi, “Perencanaan Pembangunan Desa”, Meraja Journal, Vol. 2, 

No. 2, (2019), h.  135–147. 
33 Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, “Peranan Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung 
Kidul, Yogyakarta”, Modus, Vol. 28, No. 2, (2016), h.  155, 

https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848. 
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2. Kebijakan  Desa  

Kebijakan desa dapat diukur melalui beberapa 

indikator, diantaranya sebagai berikut:
34

 

a. Akses 

Pengertian dari akses adalah kesempatan yang 

sama bagi semua kelompok maupun individu  

yang  meliputi  gender,  etnisitas dan agama.  

Akses  juga  dapat  diartikan sebagai peluang     

yang     sama bagi masyarakat   dalam   menikmati   

program dan kebijakan. 

b. Bias 

Pengertian dari bias merupakan penilaian yang    

digunakan    dalam    pemanfaatan program   atau   

kebijakan yang diambil tidak terjadi 

penyimpangan. Pemanfaatan program dan   

kebijakan   berlaku   untuk semua, baik individu 

maupun kelompok. 

c. Ketepatan 

Layanan Indikator  ketepatan  layanan  digunakan 

dalam mengukur program yang dijalankan oleh  

pemerintah desa sesuai dengan ketepatan 

perencanaan dan waktu pelaksanaan. 

d. Akuntabilitas  

Indikator akuntabilitas digunakan dalam 

mengukur penggunaan dana  desa  secara 

transparan dan    dapat    dipertanggung jawabkan. 

e. Kesesuaian program dan kebutuhan 

Indikator ini digunakan dalam mengetahui bahwa 

program dan kebijakan  desa  yang  dilaksanakan  

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 

 

 

                                                             
34 Yulfan Arif Nurohman, Rina Sari Qurniawati, and Fuad Hasyim, “Dana 

Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro”, 

Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 7, No. 1, (2019), h.  35–43. 
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3. Pendapatan Desa 

Pendapatan Desa sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 bersumber dari:
35

 

a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, 

swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainlain 

pendapatan asli desa. 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

c.  Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota 

d.  Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dan 

perimbangan yang diterima kabupaten/kota 

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Kabuapten/Kota 

f.  Hibah dari sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 

ketiga. 

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah 

 

4. Hak Kewajiban dan Wewenang  Desa   

Berikut merupakan Hak, Kewajiban dan 

Wewenang dari Desa sebagai berikut:
36

 

a. Hak Desa 

Yaitu untuk mengatur dan mengurus  kepentingan 

masyarakat   berdasarkan   hak asal-usul,  adat  

istiadat,  dan  nilai  sosial budaya masyarakat 

desa, Menetapkan dan mengelola kelembagaan 

desa dan mendapatkan sumber pendapatan. 

b. Kewajiban Desa  

Yaitu untuk Melindungi  dan  menjaga  persatuan, 

kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa     

dalam rangka kerukunan nasional   dan   keutuhan 

                                                             
35 Mingkid, Liando, and Lengkong, “Efektivitas Pembangunan Dana Desa 

Dalam Peningkatakan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua 

Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).” Jurnal Eksekutif Vol. 2, No. 2, 

(2017) 
36 Sugiman Sugiman, “Pemerintahan Desa”, Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 

1, (2018), h.  82–95. 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Meningkatkan    kualitas    kehidupan masyarakat 

desa, kehidupan demokrasi,  mengembangkan 

pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan 

dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

desa. 

 

c. Wewenang Desa 

Yaitu Urusan pemerintahan yang sudah ada 

berdasarkan hak asal usul desa, Urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya 

kepada desa, Tugas pembantuan dari 

Pemerintah,Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota; dan Urusan pemerintahan 

lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa.  

 

B. Wisata Bahari 

1. Pengertian Wisata Bahari 

Pariwisata merupakan salah satu sumber 

pendapatan yang penting bagi suatu negara. 
37

 Wahab  

mengemukakan, pariwisata adalah salah satu jenis 

industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan 

penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-

sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor 

yang komplek, pariwisata juga merealisasi industri-

industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan 

cinderamata, penginapan dan transportasi. 
38

 Wisata 

merupakan bentuk pemanfaatan sumberdaya alam 

yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan 

manusia. Wisata bahari merupakan suatu kegiatan 

                                                             
37 Fatmawati Kalebos, “Faktor Faktor Yang ….. ( Kalebos) 489”, Jurnal 

Riset Bisnis Dan Manajem, Vol. 4, (2016), h.  489–502. 
38 Ibid. 



 
 

 

26 

pengembangan kegiatan pariwisata dengan 

mengedepankan aspek kelautan (bahari) sebagai 

atraksi utama.
39

 

Pengembangan wisata alam bahari memiliki 

peranan yang sangat penting secara ekonomis maupun 

ekologis. Secara ekonomis, pengembangan wisata 

bahari berperan dalam peningkatan pendapatan devisa 

negara dan peningkatan ekonomi masyarakat di 

sekitar kawasan. Secara ekologis, pemanfaatan 

kawasan untuk wisata bahari ini dapat mengakibatkan 

rusaknya ekosistem laut jika tidak dikelola dengan 

benar. Pengembangan wisata bahari perlu dikelola 

dengan konsep ekowisata, yaitu pendekatan 

berkelanjutan yang karakteristiknya adalah 

pengelolaan bentang alam diarahkan pada pelestarian 

sumberdaya. 
40

 

Menurut tuwo Ekowisata  merupakan  bentuk  

wisata  yang  menekankan tanggung  jawab  terhadap  

kelestarian  alam, mempertahankan keutuhan budaya 

bagi masyarakat setempat dalam menikmati 

keindahan alam dengan cara tidak merusak 

sumberdaya alam sehingga keberadaannya tetap 

lestari.  (The  International  Ecoturism  Society  

(TIES)  menyatakan  bahwa  ekowisata  ini  

menyatukan antara  aspek  konservasi,  masyarakat,  

dan  wisata  yang  bertanggungjawab,  serta  

menekankan  adanya pembelajaran dan pendidikan.  

Dengan demikian ekowisata bahari dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan  wisata  

bertanggungjawab  yang  dilakukan  di  daerah  

pesisir  dan  laut  yang  mengutamakan  kelestarian 

                                                             
39 Yustinaningrum, “Pengembangan Wisata Bahari Di Taman Wisata 

Perairan Pulau Pieh Dan Laut Sekitarnya, Vol 11, 2017.”h.101 
40 Ibid. 
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alam dan mendukung kesejahteraan masyarakat 

lokal.
41

 

Dapat penulis simpulkan  wisata bahari 

adalah suatu kunjungan ke objek wisata, khususnya 

untuk menyaksikan keindahan lautan. Di satu sisi, 

jenis wisata ini memberikan dampak ekonomi 

peningkatan taraf hidup bagi masyarakat yang tinggal 

disekitarnya. 

 

2. Elemen- elemen dalam pariwisata 

Menurut World Tourism Organization (WTO) 

menggambarkan destinasi pariwisata atas enam 

elemen, yaitu: 
42

 

a. Attractions. Umumnya menjadi fokus perhatian 

pengunjung dan dapat memberikan motivasi awal 

bagi wisatawan untuk berkunjung. Atraksi bisa 

dikategorikan sebagai atraksi wisata alam (pantai, 

pegunungan, taman, cuaca), bangunan, budaya.  

b. Amenities. Berupa layanan dan fasilitas yang 

mendukung termasuk infrastruktur dasar untuk 

pengunjung, transportasi umum, dan jalan serta 

pelayanan langsung bagi pengunjung seperti 

akomodasi, informasi pengunjung, fasilitas 

rekreasi, panduan, operator dan fasilitas makan 

dan minum serta fasiltas belanja. 

c. Accessibility. Kemudahan pengunjung untuk 

mencapai tujuan wisata melalui jalan darat, jalur 

udara, kereta api maupun jalur laut. Pengunjung 

harus juga dapat melakukan perjalanan dengan 

relatif mudah dan persyaratan visa, masuk 

                                                             
41 Imanuel Lamma Wabang, Fredinan Yulianda, and Handoko Adi Susanto, 

“Kajian Karakteristik Tipologi Pantai Untuk Pengembangan Wisata Rekreasi Pantai Di 

Suka Alam Perairan Selat Pantar Kabupaten Alor”, ALBACORE Jurnal Penelitian 

Perikanan Laut, Vol. 1, No. 2, (2017), h.  199–209. 
42 Dariusman Abdillah, “Pengembangan Wisata Bahari Di Pesisir Pantai 

Teluk Lampung”, Jurnal Destinasi Kepariwisataan Indonesia Vol, Vol. 1, No. 1, 

(2016), h.  45–66. 
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pelabuhan, dan kondisi jalur masuk tertentu harus 

menjadi bagian dari aksesibilitas. 

d. Human Resources. Pariwisata adalah industri 

padat karya dan interaksi dengan masyarakat 

lokal merupakan aspek penting dari pengalaman 

pariwisata. Tenaga kerja pariwisata terlatih 

beserta masyarakat yang menyadari manfaat dan 

tanggung jawab terkait dengan pertumbuhan 

pariwisata merupakan elemen yang sangat 

diperlukan dan perlu dikelola sesuai dengan 

strategi tujuan wisata. 

e. Image. Adalah suatu yang unik atau gambaran 

penting dalam menarik pengunjung untuk 

berkunjung. Fasilitas dan atraksi yang baik 

tidaklah cukup jika pengunjung tidak dapat 

membayangkan atau memahaminya ataupun tidak 

menyadarinya. Berbagai cara dapat digunakan 

untuk mempromosikan citra daya tarik wisata 

(misalnya dengan pemasaran dan branding, travel 

media, e-marketing). Yang termasuk dalam citra 

tujuan wisata adalah keunikan, pemandangan, 

adegan, kualitas lingkungan, keselamatan, tingkat 

layanan, dan keramahan. 

f. Price. Harga merupakan aspek penting dari 

persaingan antar tujuan wisata. Faktor harga 

berhubungan dengan biaya transportasi ke dan 

dari tujuan serta biaya jasa akomodasi, atraksi, 

makanan dan tour. Keputusan turis juga dapat 

didasarkan pada fitur ekonomi lainnya seperti 

nilai tukar mata uang. 

3. Perencanaan Pariwisata 

Dalam perencanaannya pengembangan daya 

tarik wisata harus memperhatikan lima tahap proses 

perencanaan pariwisata yaitu: 
43

 

                                                             
43 Ibid. 
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a. melakukan inventarisasi mengenai semua fasilitas 

yang tersedia dan potensi yang dimiliki 

b. menaksir pasaran pariwisata dan mencoba 

melakukan proyeksi aru 

c. s kedatangan wisatawan pada masa yang akan 

datang 

d. memperhatikan di mana terdapat permintaan yang 

lebih besar dari pada persediaan atau penawaran 

e. melakukan penelitian kemungkinan perlunya 

penanaman modal baik negeri maupun asing 

f. melakukan perlindungan terhadap kekayaan alam 

yang dimiliki dan memelihara warisan budaya 

bangsa serta adat istiadat suatu bangsa yang ada. 

 

4. Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan dapat diartika sebagai sesuatu 

yang belum ada menjadi ada atau mengembangkan 

sesuatu yang sudah ada. Pengembangan dalam konteks 

pengembangan pariwisata misalnya pengembangan 

produk wisata (obyek-obyek wisata), pengembangan 

strategi pemasaran  dan lain-lain. Pengembangan 

pariwisata pada suatu destinasi wisata hendaknya 

memperhatikan keuntungan dan manfaat bagi 

masyarakat lokal di sekitarnya. Ada tiga alasan 

perlunya pengembangan pariwisata Pertama, 

pengembangan pariwisata pada suatu daerah destinasi 

wisata erat kaitannya dengan pembangunan 

perekonomian daerah tersebut. Kedua, pengembangan 

pariwisata lebih bersifat non ekonomis, maksudnya 

wisatawan yang berkunjung ke daerah destinasi wisata 

salah satu motivasinya adalah untuk menyaksikan dan 

melihat keindahan alam termasuk di dalam cagar alam, 

tempat bersejarah, candi dan bangunan kuno. Ketiga, 

pengembangan pariwisata diperlukan untuk 

menghilangkan kepicikan berpikir, mengurangi salah 

pengertian, dan dapat mengetahui tingkah laku orang 
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lain yang berkunjung, terutama bagi masyarakat di 

sekitar obyek wisata.
44

 

World Trade Organization (WTO) 

menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata 

mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya 

sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, social 

dan estetika dapat terpenuhi sambil memelihara 

integritas kultural, proses ekologi sesnsial, 

keanekaragaman hayati dan system pendukung 

kehidupan 

 Pengembangan pariwisata bahari adalah puaya 

mengembangkan dan memanfaatkan berbagai obyek 

dan daya tarik wisata bahari yang ada di pesisir dan 

lautan. Beberapa obyek dan daya tarik itu antara lalin 

berupa kekayaan alam yang indah, beragam flora dan 

fauna, beragam jenis terumbu karang dan berbagai 

jenis ikan hias. Pengembangan pariwisata bertujuan 

memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun 

warga setempat.   

 

Pengembangan pariwisata memiliki tiga prinsip 

sebagai berikut :
45

 

1) Keberlangsungan ekologi, yaitu pengembangan 

pariwisata harus menjamin adanya pemiliharaan 

dan proteksi sumber-sumber.  

2)  Keberlangsungan kehidupan budaya yaitu 

pengembangan pariwisata harus mampu 

meningkatkan peran masyarakar dalam 

pengawasan tata kehidupan melalui nilain-nilai 

yang dapat diciptakan dan dianut bersama 

sebagai identitas dan kemandirian.  

3) Keberlangsungan ekonomi, yaitu pengembangan 

pariwisata harus menjamin adanya kesempatan 

                                                             
44 Yustika Irfani Lindawati, “Dinamika Pengembangan Pariwisata Pantai 

Goa Cemara Di Dusun Patihan”, Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika, Vol. 4, No. 1, 
(2018), h.  1–12. 

45 Ibid. 
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kepada mereka untuk terlibat dalam 

pengembangan kepariwisataan. 

 

Kegiatan wisata bahari adalah upaya 

mendinamisir masyarakat bahari untuk mempercepat 

kembalinya budaya bahari. Pariwisata sebagai 

kegiatan bersama antara individu, tidak hanya berarti 

membawa dampak dalam arti ekonomi tetapi juga 

interaksi budaya antar individu.Artinya, interaksi 

antara berbagai ragam latar kebudayaan ditujukan 

untuk mengembangkan aspek sosial dan budaya 

khususnya budaya bahari. Untuk itu manusia yang 

menjadi prioritas pengembangannya agar terjadi 

keseimbangan dan kesetaraan dalam kerjasama yang 

saling menghargai.  

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

pariwisata bahari merupakan cara yang dilakukan 

untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya 

alam secara optimal yang dikhususkan di terapkan 

wilayah pesisir. Wisata bahari merupakan suatu 

kegiatan yang memanfaatkan potensi keindahan alam 

yang tidak hanya menyuguhkan wisata bahari atau 

wisata bawah laut, namun juga termasuk di dalamnya 

wisata pantai (darat/pesisir) sebagai suatu kegiatan 

yang bersifat rekreatif, edukatif dan sejenisnya yang 

mampu dikelola dan dilestarikan dimasa kini dan 

beberapa tahun yang akan datang. 

 

5. Pariwisata dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Wisata Syariah merupakan salah satu bentuk 

wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-

nilai dan norma Syariat Islam sebagai landasan 

dasarnya.
46

  

                                                             
46 Elisa Oktapia Primadani, “Dampak Asean Tourism Forum (ATF) 

Terhadap Perekonomian Indonesia Menurut Perepektif Islam”, , (UIN Raden Intan 

Lampung, 2018).h.60 
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Pariwisata halal adalah kegiatan pariwisata 

yang menekankan bahan dan metode penanganan halal 

berdasarkan syariah. Prinsip Syariah yang diterapkan 

dalam pariwisata berasal dari dua sumber utama yaitu 

Quran dan As-Sunnah serta dua sumber sekunder yaitu 

ijtihad melalui Ulama Fatwa yang dipromosikan oleh 

Dewan Ulama (MUI) Indonesia dan Perda yang 

dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah. 

Dalam hal ini Dewan Ulama Indonesia (MUI) telah 

mengeluarkan fatwa pada implementasi pariwisata 

berdasarkan prinsip syariah Nomor: 108 / DSN-MUI / 

IX / 2016. Fatwa berisi implementasi pariwisata yang 

sesuai dengan syariah termasuk, di antara Hal-hal lain, 

wisatawan, agen perjalanan, pariwisata pengusaha, 

hotel, pemandu wisata dan terapis.
47

 

MUI memiliki misi Khidmatul Ummah 

sebagai aspek layanan; Himayatul Ummah, 

melindungi umat dari praktik kehidupan Ummah yang 

dilarang dalam Islam. Termasuk melindungi orang 

dari mengkonsumsi produk yang tidak jelas halalnya. 

Selain itu sebagai Shodiqul Hukumah atau mitra 

pemerintah yang membantu membimbing atau 

mengarahkan pemerintah sehubungan dengan aspek-

aspek sosial agama dalam kehidupan bangsa dan 

negara bagian.  Dalam melaksanakan misinya Dewan 

Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah 

Nasional (DSN) yang ditugaskan untuk mengawasi 

dan mengarahkan lembaga keuangan dan lembaga 

bisnis Islam untuk mendorong penerapan ajaran-ajaran 

Islam dalam kegiatan keuangan dan ekonomi. DSN 

dibentuk melalui Surat Keputusan Dewan 

Kepemimpinan MUI tentang pembentukan Nomor 

Dewan Syariah Nasional (DSN). KEP-754 / MUI / II / 

                                                             
47 Temmy Wijaya et al., “Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, TRILOGI: 
Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora, Vol. 2, No. 3, (2021), h.  284–

294, https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3078. 
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99. Secara umum, urgensi peraturan pariwisata halal 

adalah untuk melindungi umat Islam dan masyarakat 

Indonesia sehingga perilaku mereka dipertahankan dan 

sesuai dengan aturan hukum Islam saat bepergian atau 

melaksanakan kegiatan pariwisata. Ini sejalan dengan 

tujuan Dewan Ulama Indonesia dan peraturan daerah, 

yaitu untuk menciptakan masyarakat yang aman dan 

harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah 

(Halal) dan dasar Negara Indonesia (Pancasila). 

Pariwisata dalam Islam disebut sebagai safar 

untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta‟ala, 

menikmati indahnya alam sebagai pendorong jiwa 

manusia untuk menguatkan keimanan terhadap 

keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban 

hidup. Dalam konsep Islam perjalanan manusia 

dengan maksud dan keperluan tertentu dipermukaan 

bumi (berpariwisata), harus diiringi dengan keharusan 

untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari 

hasil pengamatan dalam perjalanannya. Istilah safar 

dalam islam terdapat pada Qs. Al- Baqarah ayat 184 

 

                  

                   

                  

              

“ (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. 

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau 

dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah 

baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan 
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itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-

orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak 

berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan 

seorang miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan 

hati mengerjakan kebajikan[114], Maka Itulah yang 

lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu 

jika kamu Mengetahui.” (Qs. Al- Baqarah [2] : 184 ) 

 

Dalam pariwisata, islam menggaris bawahi 

niat atau tujuan sebagai pembeda boleh atau tidaknya 

pariwisata tersebut. Niat atau tujuan yang amar ma’ruf 

nahi munkar dalam perjalanan pariwisata menjadikan 

berlakunya keringanankeringanan yang diberikan 

Allah SWT sebagai musafir. Tujuan dari ekonomi 

Islam adalah tujuan pengembangan, berproduksi dan 

menambah pemasukan Negara, syar’i terkait dengan 

kebebasan pemutaran harta, keadilan dalam perputaran 

harta. Dan tujuan utamanya adalah kebahagiaan 

didunia dan diakhirat.
48

 

Pariwisata syariah merupakan suatu permintaan wisata 

yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim 

selama liburan. Selain itu, pariwisata syariah 

merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, 

sederhana, dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar 

wisatawan termotivasi untuk mendapatkan 

kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT. 

 

Terdapat beberapa faktor standar pengukuran 

pariwisata syariah dari segi administrasi dan 

pengelolaanya untuk semua wisatawan yang dalam hal 

tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri 

yaitu:
49

 

                                                             
48 Nurul Huda dkk, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta: 

KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014).h.3 
49 Lisa Putri Rahmalia, “Analisis Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam 
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1. Pelayanan kepala wisatawan harus cocok dengan 

prinsip muslim secara keseluruhan  

2. Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan 

menghormati prinsip- prinsip islam 

3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentang 

dengan prinsip islam 

4. Rumah makan harus mengikuti standar 

internasional pelayanan halal 

5. Layanan transportasi harus memiliki keamanan 

system proteksi 

6. Ada tempat- tempat yang disediakan untuk semua 

wisatawan muslim melakukankegiatan keagamaan 

7. Tempat wisata tidsk bertentangan denga prinsip 

islam 

 

 Kemudian Terdapat empat aspek penting 

yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu 

pariwisata syariah yakni: 

1. Lokasi, yakni Penerapan sistem Islami di area 

pariwisata, lokasi pariwisata yang dipilih 

merupakan yang diperbolehkan oleh kaidah Islam 

dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual 

wisatawan.  

2. Transportasi, yakni Penerapan sistem seperti 

pemisah tempat duduk antara laki-laki dan wanita 

yang bukan mahramnya sehingga tetap 

berjalannya syariat Islam dan terjaganya 

kenyamanan wisatawan.  

3. Konsumsi, yakni Islam sangat memperhatikan segi 

kehahalan konsumsi, maksud segi kehalalan disini 

yakni baik dari sifatnya, perolehannya, maupun 

pengolahannya. Selain suatu penelitian 

manunjukkan bahwa minat wisatawan dalam 

                                                                                                                      
(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan)”, , (UIN Raden Intan 

Lampung, 2017).h.46 
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makanan memainkan peran sentral dalam memilih 

tujuan wisata.  

4.  Hotel, yakni Seluruh proses kerja dan fasilitas 

yang disediakan berjalan dengan sesuai dengan 

prinsip syariah. Pelayanan disini tidak hanya 

dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi 

juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, 

gym, kolam renang, ruang tamu, dan fungsional 

untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah. 

 

Dari aspek-aspek pariwisata diatas, di tempat 

wisata juga harus terjamin makanannya dari segi 

kebersihan, kesehatan dan terutama kehalalannya. 

Seperti di jelaskan dalam Qs. Al-Maidah ayat 88 : 

 

                 

           

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik 

dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan 

bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.” ( Qs. Al-Maidah [5] : 88) 

 

 Dari ayat diatas Allah SWT telah memberi 

petunjuk kepada kita agar memakan makanan yang 

halal dan baik. Kata halal dan baik berkaitan erat 

dengan kesehatan manusia, karena bisa saja makanan 

itu halal tetapi tidak baik untuk seseorang 

(kesehatannya) atau sebaliknya. Dalam melakukan 

perjalanan atau berwisata kita harus mengkonsumsi 

makanan halal kita juga harus menempati (tempat 

inap) yang juga sesuai dengan prinsip Islam. 

Keberadaan tempat inap selama berwisatapun harus 

jelas dan terbebas dari perzinahan atau hal-hal yang 
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dapat merusak kenyamanan dan tidak sesuai aturan 

yang berlaku dalam Islam. Dengan demikian 

kewajiban Demikianlah kesesuaian yang harus 

diperhatikan tentang pelayanan dan fasilitas bepergian 

(berwisata) yang harus dilaksanakan menurut surat 

dalam Alqur‟an dan hadist agar sesuai dengan 

perekonomian Islam. 

 

C. Kesejahteraan Masyarakat  

1. Pengertian Kesejahteraan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia 

sejahtera artinya tentram, selamat, sentosa dan senang 

artinya kondisi manusia di mana masyarakat dalam 

keadaan sehat damai dan senang.kata sejahtera 

mengandung pengeertian dari bahsa sangsekerta 

“catera” yang berarti paying. Dalam konteks 

kesejahteraan, “catera”
   

adalah orang yang sejahtera 

yakni orang yang hidupnya bebas dari kemiskinan, 

kebodohan, ketakutan sehingga hidupnya aman, 

tentram, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan dalam 

konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana 

seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok baik itu 

kebutuhan akan makanan, pakaian tempat tinggal, air 

minum yang bersih serta kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan dan mempunyai pekerjaan 

yang memadai yang dapat menunjang kualitas 

hidupnya sehingga memiliki status sosial yang 

menghantarkan status sosial yang sama terhadap 

sesama warga lainnya. Menurut HAM kesejahteraan 

adalah setiap laki-aki maupun perempuan, pemuda dan 

anak kecil memiliki hak hidup yang layak baik dari 

segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan dan 

jasa sosial, jika tidak terpenuhi maka hal tersebut telah 

melanggar HAM.
50

 Menurut Friedlander dalam Suud  

pengertian kesejahteraan masyarakat yaitu suatu 

                                                             
50 Umer Chapra, “Islam Dan Pembangunan Ekonomi”, 2020.h. 51 
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sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan 

dan lembaga-lembaga sosial , yang di maksudkan 

untuk membantu individu-individu atau kelompok 

agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang 

memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan 

sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk 

mengembangkan seluruh kemampuannya untuk 

meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.
51

 

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan 

adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, 

kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh 

kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah 

maupun batiniah. Dalam UU No. 11 tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa 

kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara 

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan 

yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang 

meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
52

 

Dapat penulis simpulkan kesejahteraan adalah 

suatu kondisi masyarakat dimana telah terpenuhinya 

kebutuhan dasar berupa, terpenuhinya sandang, 

pangan, papan, kesehatan pendidikan, lapangan 

pekerjaan. yang dimana tujuan dari kesejahteraan yaitu 

                                                             
51 Annisya Rakha Anandhyta and Rilus A Kinseng, “Hubungan Tingkat 

Partisipasi Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata 

Pesisir”, Jurnal Nasional Pariwisata, Vol. 12, No. 2, (2020), h.  68–81. 
52 Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, Equilibrium, Vol. 3, 

No. 2, (2015), h.  380–405. 
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untuk meningkatkan taraf kesejahteraan,  kualitas dan 

keberlangsungan hidup.  

 

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

Tingkat kesejahteraan manusia dapat di hitung 

dengan perhitungan fisik, dan non fisik seperti tingkat 

konsumsi perkapita, angkatan kerja, tingkat ekonomi 

dan akses media masa. Selain itu kesejahteraan 

masyarakat juga dapat di ukur menggunakan IPM 

(Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari tiga 

gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia 

terdidik dan standar hidup yang layak. Adapun 

menurut badan pusat statistik (BPS), kesejahteraan 

adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan 

rohani dan rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai 

dengan tingkat hidup dan untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan manusia, BPS memiliki beberapa 

indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai 

berikut:
53

 

a. pendapatan  

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator 

yang dapat menggambarkan kesejahteraan 

masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan 

pendapatan adalah penerimaan total kas yang 

diterima seseorang atau rumah tangga selama 

pariode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan 

terdiri penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas 

milik (seperti sewa, bunga dan deviden) serta 

tunjangan dari pemerintah. Semakin besar 

pendapatan yang di peroleh maka semakin besar 

kemampuan untuk membiayai pengeluarandan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Semakin 

tingginya pendapatan yang di dapatkan maka akan 

                                                             
53 Nurohman, Qurniawati, and Hasyim, “Dana Desa Dalam Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro.” 
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semakin meningkatkan standar kehidupan 

masyarakat. 

 

b. Perumahan dan pemukiman.  

Perumahan dan pemukiman selain menjadi 

kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi 

strategi dalam perannya sebagai pusat pendidikan 

keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang 

akan datang. Selain itu rumah juga merupakan 

determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah 

yang sehat yang nyaman adalah rumah yang 

mampu menunjang kondisi kesehatan tiap 

penghuninya. 

 

c. Pendidikan  

Pendidikan merupakan hak asasi masnusia dan 

hak setiap warga negara untuk dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

belajar. Seriap warga negara indonesia berhak 

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai 

dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa 

memandang status sosial, status ekonomi, suku, 

etnis, agama dan lokasi geografis. Pendidikan juga 

berpengaruh positif terhadap promosi 

pertumbuhan ekonomi karena dengan tingginya 

tingkat pendidikan di harapkan akan lahir tenaga-

tenaga kerja yang ulet, terampil dan terdidik 

sehingga bermanfaat untuk pembangunan 

ekonomi karena mempunyai SDM yang tidak 

perlu diragukan. 

 

d. Kesehatan 

 Kesehatan merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan penduduk sekaligus indikator 

keberhasilan program pembangunan. Masyarakat 

yang sakit akan sulit memperjuangkan 
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kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan 

dan berbagai upaya dibidang kesejahteraan 

diharapkan dapat menjangkau semua lapisan 

masyarakat serta tidak deskriminatif dalam 

pelaksanaanya. Kesehatan menjadi indikator 

melalui mampu tidaknya masyarakat menjalani 

pengobatan di layanan kesehatan serta mampu 

untuk membiayai secara penuh obat yang di 

butuhkan. Untuk dapat meningkatkan kesehatan 

dan standar hidup masyarakat ada empat indikator 

yang digunakan, yaitu status gizi, status penyakit, 

status ketersediaan pelayanan kemiskinan, dan 

penggunaan layanan-layanan kesehatan tersebut. 

 

e. Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan, hal ini berkaitan dengan pendapatan 

yang diterima oleh masyarakat yang telah memilih 

pekerjaan. Masalah ketenagakerjaan  tidak terlepas 

dari masalah kemiskinan. Semakin banyak 

pengangguran menunjukan semakin banyak 

masyarakat  yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya dikarenkan terbatasnya 

pendapatan individu.  

 

f. Kependudukan 

Kependudukan merupakan subjek sekaligus objek 

dalam pembangunan. Kebijakan pembangunan 

dan kependudukan yang di lakukan oleh 

pemerintah adalah dengan mengendalikan 

pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan 

kualitas penduduk yang di dukung oleh system 

infomasi kependudukan yang handal, sehingga 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
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g. Taraf dan Pola Konsumsi 

Salah satu penopang utama ekonomi Indonesia 

adalah Konsumsi masyarakat. Hal ini dikarenakan 

daya beli dan perubahan pola konsumsi 

masyarakat dapat memengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Pandemi Covid-19 yang terus meningkat 

mengakibatkan krisis kesehatan dan pola 

konsumsi masyarakat, baik di perkotaan maupun 

di perdesaan mengalami perubahan yang sangat 

cepat apalagi di era serba digital. Sebelumnya 

masyarakat mengolah makanan sendiri dan 

merupakan salah satu penghematan pengeluaran 

rumah tangga, namun efisiensi dan kepraktisan 

menjadi alasan masyarakat dalam merubah pola 

konsumsi, terutama di kalangan anak muda saat 

ini lebih menyukai memesan makanan melalui 

aplikasi daring terutama di daerah perkotaan. 

 

h. Sosial Lainnya 

Untuk bidang sosial lainnya ini mencakup 

beberapa indikator kesejahteraan rakyat yang 

memberikan gambaran tentang perubahan taraf 

kesejahteraan rakyat tetapi belum tercakup pada 

penjelasan indikator sebelumnya. Perkembangan 

indikator sosial lainnya menangkap adanya 

perubahan gaya hidup, dimana terjadi pergeseran 

menuju gaya hidup berbasis teknologi serta pola 

pikir masyarakat yang semakin maju seiring 

dengan terbukanya akses terhadap teknologi yang 

menghubungkan mereka dengan dunia luar. Sekat-

sekat informasi mulai hilang karena inisiatif 

masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam 

lagi dengan apa yang terjadi. Masyarakat bisa 

mengakses informasi kapanpun dan di manapun 

mereka berada, sehingga masyarakat menjadi 

semakin kritis dan tanggap terhadap banyak hal 
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yang berkembang. Pergeseran gaya hidup ini juga 

berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap 

kebutuhan akan leisure time, pendidikan, 

kesehatan dan kebutuhan lainnya yang mengalami 

peningkatan  

 

3. Tujuan Kesejahteraan 

Menurut Adi Fahrudin tujuan kesejahteraan yaitu:
54

 

a. Untuk mencapai hidup sejahtera, dalam arti 

tercapainya standar kehidupan pokok  

b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik 

khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, 

misalnya menggali sumber-sumber meningkatkan 

dan mengembangkan taraf hidup yang 

memuaskan. Untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat harus memenuhi kebutuhan dasar 

seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, 

sandang relasi- relasi sosial yang harmonis dengan 

lingkungan agar mendukung terhadap aktivitas-

aktivitas sosial masyarakat untuk mengembangkan 

potensi idup mengenali sumber-sumber yang 

berguna memproleh pemenuhan kebutuhan 

masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat dapat 

ditingkatkan. 

 

4. Kesejahteraan dalam Persepektif Islam 

Islam datang sebagai agama terakhir yang 

bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju 

kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu 

Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia 

baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan 

kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat 

mengharapkan umat manusia untuk memperoleh 

kesejahteraan materi dan spiritual. ekonomi  Islam  

                                                             
54 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (PT Refika Aditama, 

2012).h.50 
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yang  merupakan  salah  satu bagian dari Syariat 

Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama 

Syariat Islam.  Tujuan  utama  ekonomi  Islam  adalah  

merealisasikan  tujuan  manusia  untuk  mencapai 

kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat 

(falah), serta kehidupan yang baik, dan terhormat (al-

hayah al-tayyibah).
55

  

kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-

Qur’an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. 

Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika 

manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan 

menjauhi  apa yang menjadi laranganya. Berikut Ayat-

ayat Al-Qur’an yang memberikan penjelasan tentang 

kesejahteraan:  

 

1. QS.An-Nahl ayat 97 

                 

                 

          

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, 

baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 

beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya 

akan kami beri balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka 

kerjakan.”(QS.An-Nahl [16] : 97) 

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji 

dari Allah SWT yang diberikan kepada laki-laki 

                                                             
55 Nur Kholis, “Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi 

Islam”, AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 20, No. 2, (2015), h.  243–260. 
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ataupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Allah 

SWT juga akan membalas berbagai amal perbuatan 

baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang 

lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah 

kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan 

rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup 

seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun 

bentuknya. 
56

 

 

2. Qs. An-Nisa ayat 9 

            

                

      

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-

orang yang seandainya meninggalkan dibelakang 

mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar.”(QS.An- Nisa [4] : 9) 

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan 

ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga berbicara 

secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah SWT 

meminta kepada hamba-Nya untuk memperhatikan 

kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh 

karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat 

ketaqwaannya kepada Allah SWT. Bahkan Nabi 

Muhammad SAW juga melarang untuk memberikan 

                                                             
56 An’im Fattach, “Distribusi Pendapatan Kesejahteraan Menurut Konsep 

Ekonomi Islam”, Jurnal Manajemen, Vol. 3, No. 2, (2018), h.  728, 

https://doi.org/10.30736/jpim.v3i2.179. 
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seluruh hartanya kepada orang lain dengan 

meninggalkan ahli warisnya. Nabi SAW bersabda: 

”Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu 

dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari 

pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan 

meminta-minta kepada orang lain 

 

3. QS. Thaha ayat 117- 119 

 

             

              

“ Maka kami berkata: "Hai Adam, 

Sesungguhnya Ini (iblis) adalah musuh bagimu dan 

bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia 

mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang 

menyebabkan kamu menjadi celaka.” (QS. Thaha [20] 

117- 119) 

Kesejahteraan menurut pengertian Al- Quran 

tercermin di surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan 

isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai 

khalifah di bumi. Kesejahteraan yang di gambarkan 

dalam ayat ini menjamin adanya, pangan, sandang, 

dan papan yang di istilahkan dengan tidak kelaparan, 

tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak 

kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan 

darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari 

tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya seah 

dan gelisahwalaupun lahitnya tampak mewaah, serba 

ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.   

Ekonomi Islam merupakan sesuatu  perilaku 

individu dalam kegiatan ekonominya harus sesuai 

syariat dan tuntutan yang berlaku dalam islam untuk 

mewujudkan dan menjaga Maqashid Syariah (agama, 
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jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta benda). Al- 

Syatibi membagi  Maqashid Syariah menjadi lebih 

jelas lagi yang terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut:  

a) Dharuriyat, adalah penegakan kemaslahatan 

agama dan dunia, artinya ketika dharuriyat itu 

hilang maka kemaslahatan dunia dan akhirat juga 

akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru 

kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. 

Dharuriyat menunjukan kebutuhan dasar ataupun 

primer yang harus selalu ada dalam kebutuhan 

manusia. Selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi 

lima poin yang bisa di kenal agama dengan al-

kulliyat al-khamsah, yaitu agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta benda. Dengan cara 

memenuhi kebutuhan lima hal diatas yang apabila 

tidak terkecukupi akan membawa kerusakan bagi 

kehidupan manusia.
57

 

b) Hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, 

dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai 

mengancam keselamatannya, namun akan 

mengalami kesulitan. hal-hal yang dibutuhkan 

mewujudkan kemudahan dan menghilangkan 

kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan 

ancaman jika sesuatu yang mestinya ada menjadi 

tidak ada. Hal yang juga dimaknai dengan 

keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat 

terpenuhi maka akan bisa menambah volume atau 

nilai kehidupan manusia.  

c) Tahsiniyat, adalah tingkat kebutuhan yang apabila 

tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah 

satu dari lima pokok di atas dan tidak pula 

menimbulkan kesulitan.
58

 melakukan kebiasaan-

                                                             
57 Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-

Syariah, (Kencana, 2014).h. 66-68 
58 Usman Betawi, “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam 

Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha”, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 6, 

No. 6, (2019), h.  32–43. 
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kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk 

sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal 

sehat. Tahsiniyat juga dapat dikenali dengan 

kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan 

yang bersifat mendekati kemewahan. berdasarkan 

pandangan hidup islam yang melahirkan nilai-

nilai dasar dalam ekonomi yaitu: 

(1) Keadilan dengan menjunjung tinggi nilai 

kebenaran, kejujuran, keberanian dan 

konsistensi pada kebenaran.  

(2) Pertanggung jawaban, untuk 

memakmurkan bumi dan alam semesta 

sebagai tugas seorang khalifah. setiap 

pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab 

untuk berprilaku ekonomi yang benar, 

amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. 

Juga memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan kesejahteraan secara umum 

bukan kesejahteraan secara pribadi.  

(3) Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan 

sosial masyarakat akan mendorong 

terciptanya hubungan yang baik dianata 

individu dan masyarakat, karna islam tidak 

hanya mengajarakan hubungan vertikal, 

namun juga menempatkan hubungan 

horizontal secara seimbang.   

 

Kesejahteraan dapat terwujud, pemerintah ikut 

berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat 

baik kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder 

maupun tersier serta kebutuhan pelengkap lainnya. 

Pemerintah dilarang berhenti pada pemenuhan 

kebutuhan pelayanan masyarakat saja, namun harus 

berusaha mencakup seluruh kebutuhan komplementer 

lainnya, selain itu juga pemerintah harus memastikan 

bahwa upaya yang dilakukan tidak bertentangan 
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dengan ajaran syariat islam sehingga kehidupan 

masyarakat menjadi sejahtera.
59

 

 

a. Teori Kesejahteraan Menurut Islam  

Menurut teori Al-Ghazali dapat diartikan 

kesejahteraan adalah ilmu yang mempelajari 

tentang upaya manusia untuk memenuhi 

kebutuhan (al-iktisah) dalam upaya membawah 

dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat
60

 

Kesejahteraan juga dapat diartikan tercapainya 

kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan 

terpeliharanya tujuan syara‟ (Muqashid al-

shari’ah). Manusia tidak dapat merasakan 

kebahagian dan kedamaian batin melainkan 

setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya 

dari seluruh umat manusia di dunia melalui 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan 

materi.
61

  

Islam memandang tentang kesejahteraan 

komprehensif tentang hidup yaitu: 

1) Kesejahteraan hulistik dan seimbang, yaitu 

kecukupan materi yang yang didukung 

terpenuhinya kebutuhan spiritual serta 

mencakup individu dan sosial. Sosok manusia 

terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karena 

kebahagiaan haruskah seimbang diantara 

keduanya.  

2) Kesejahteraan dunia dan akhirat, karena 

manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi 

hidup di akhirat juga. Kecukupan materi di 

dunia di tujukan untuk memproleh kecukupan 

di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat 

                                                             
59 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan 

Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, (Pustaka Pelajar, 2013).h.63 
60 Abdur Rohman, “Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi 

Islam Dalam Ihya’Ulum Al-Din”, Surabaya: Bina Ilmu2010.h. 65 
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tercapai maka kesejahteraan diakhirat tentu 

lebih diutamakan, sebab merupakan suatu 

kehidupan yang abadi dan kebih bernilai 

dibandingkan kehodupan di akhirat. 

 

Kesejahteraan dalam ekonomi islam, yaitu 

kesejahteraan sacara menyeluruh kesejahteraan 

material maupun kesejahteran spiritual, konsep-konsep 

kesejahteraan menurut ekonomi islam tidak hanya 

diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga 

mencakup nilai moral, spiritual dan juga nilai sosial. 

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus 

melakukan kegiatan ekonomi, adapun alasan mengapa 

seseorang harus melakukan kegiatan atau aktifitas 

ekonomi, menurut Al-Ghazali adalah sebagai 

berikut:
62

 

1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 

bersangkutan  

2) Mensejahterakan keluarga  

3)  Membantu orang lain yang membutuhkan. 

 

b. Indikator kesejahteraan menurut pandangan islam  

Menurut Amirus Sodiq indikator-indikator 

kesejahteraan menurut pandangan islam yaitu 

1) Tauhid Tergantung penuh kepada tuhan 

pemilik ka’bah, merupakan representasi 

pembangunan mental, hal ini menunjukan 

bahwa keseluruhan indikator kesejahteraan 

yang berpijak pada materi telah dipenuhi, hal 

itu tidak menjamin pemiliknya mengalami 

kebahagian, seringkali mendengar bahwa 

banyak orang yang mempunyai rumah 

mewah, kendaraan mahal, harta yang 

                                                             
62 Lailiyatun Nafiah, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap 

Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik”, 
El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), Vol. 5, No. 1, (2015), h.  
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melimpah tetapi hidupnya gelisah tidak 

tenang bahwa mengakhiri hidupnya dengan 

bunuh diri padahal semua kebutuhannya 

terpenuhi. itulah ketergantungan manusia 

kepada tuhannya yang diaplikasikan dalam 

penghambaan (ibadah) kepadanya secara 

ikhlas merupakan indikator utama dalam 

kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).  

 

2) Terpenuhinya Konsumsi Dalam ekonomi 

islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi 

manusia hendaknya bersifat secukupnya tidak 

boleh berlebihan apalagi dengan melakukan 

penimbunan demi mengeruk kekayaan 

terlebih jika harus menggunakan cara-cara 

yang dilarang oleh agama. Maka kita tidak 

akan menyaksikan penipuan, korupsi, 

pemerasan dan kejahatan lainnya. 

  

3) Rasa Aman Dan Damai Jika berbagai macam 

kriminalitas perampokan, pembunuhan, 

pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya 

banyak terjadi ditengah masyarakat, hal itu 

menunjukkan bahwa masyarakat tidak 

mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan 

kedamaian dalam kehidupan, atau dengan 

kata lain masyarakat belum mendapatkan 

kesejahteraan. 

 

Allah dan Rosulullah menganjurkan untuk 

sejahtera tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan 

konsumsi dan adanya rasa aman melainkan harus 

didasari dan di topang oleh tauhid, yaitu aspek 

spiritual terhadap Allah sesuai dengan Qs. Quraisy 

ayat 3-4 yakni: 
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“ Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan 

Pemilik rumah Ini (Ka'bah).  Yang Telah memberi 

makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar 

dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (Qs. 

Quraisy [106] : 3-4) 

 Maka mereka hendaklah menyembah tuhan 

yang memikili rumah (ka’bah) ini yang telah 

memberikan makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar agar mereka tidak kelaparan dan 

(mengamankan mereka dari ketakutan) artinya agar 

mereka tidak merasa takut lagi. Sesungguhnya mereka 

sering mengalami kelaparan, karena di mekah tidak 

terdapat lahan pertanian sebagaimana mereka 

dicekam dengan rasa takut, yaitu ketika tentara 

bergajah datang kepada mereka dengan maksud untuk 

menghancurkan ka’bah.
63 

 Maksud ayat di atas ialah bahwa 

kesejahteraan manusia tidak hanya terpenuhinya 

kebutuhan konsumsi saja tetapi dengan terpenuhinya 

rasa aman, nyaman, bahagia dan terbebas dari hal-hal 

yang bersifat bahaya. Kesejahteraan di katakan tidak 

hanya terpenuhinya kebutuhan jasmani saja 

melainkan rohaniyah juga, dan di balik kesejahteraan 

tersebut ada ada peran Allah Swt yang ikut 

menentukan, manusia tetap berusaha mensejahterkan 

dirinya tetapi tetap Allah Swt yang menentukannya. 

                                                             
63 Sodiq Amirus, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, Jurnal Ekonomi 

Syariah, Vol. 3, No. 2, (2015). 
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