
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul Analisis Strategi Promosi Pariwisata Melalui 

Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Masyarakat di Pulau 

Pahawang Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam. Guna menghindari 

adanya kekeliruan dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup 

dari penelitian ini maka penulis perlu memberi penjelasan mengenai istilah-

istilah yang dimaksud dalam judul tersebut. yaitu: 

1. Analisis 

Cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis 

terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, 

dan hubungan dengan bagian keseluruhan.
1
 

2. Strategi 

Penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan  dan 

arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran dan tujuan itu. 
2
 

3. Promosi 

Berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen secara langsung maupun tidak langsung mengenai suatu 
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produk atau brand yang dipasarkan. Promosi juga bisa disebut 

komunikasi pemasaran.
3
 

4. Pariwisata 

Kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta 

menghidupkan berbagai bidang usaha.
4
 

5. Media Sosial  

Media di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan 

dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi 

dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan social secara virtual.
5
 

6. Pendapatan Masyarakat  

Jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi 

kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan 

maupun tahunan.
6
 

7. Ekonomi Islam 

Menurut M. Umer Chapra dalam “The Future of Economic: An 

Islamic Perspectif” menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah suatu 

pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia 

melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, yang berada 

dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang 
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kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi 

dan ekologi yang berkesinambungan.
7
 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

a. Pulau Pahawang memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan 

dengan pulau-pulau lainnya, akan tetapi masih belum banyak 

masyarakat yang mengetahui keberadaan Pulau Pahawang. 

b. Pulau Pahawang memiliki potensi untuk dapat menjadi destinasi 

andalan bagi pariwisata Lampung. 

2. Alasan Subjektif 

a. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi 

ilmu yang penulis pelajari selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam yaitu Program studi Ekonomi Islam. 

b. Tersedianya referensi yang mendukung sehingga dapat 

mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

C. Latar Belakang Masalah 

Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan 

membujuk pelanggan membelinya.8 Promosi merupakan salah satu variabel 

dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan 

dalam memasarkan produk. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai 

alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai 
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alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau 

pemasaran produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginanya.9 

Dunia kepariwisataan termasuk subsistem kehidupan yang merupakan 

salah satu aspek dari mu’amalah, atau kehidupan sosial kemasyarakatan, 

ekonomi, dan sosial budaya. Di Indonesia, pengembangan pariwisata 

merupakan agenda nasional. Agenda ini harus ditopang oleh kekuatan 

masyarakat. Untuk itu kepada warga masyarakat secara spontan untuk 

terprogram harus memahami, mengapresiasi, serta berpartisipasi dan pada 

gilirannya sangat peduli dan bertanggung jawab di dalam pengembangan 

kepariwisataan. Untuk itu maksud tersebut maka umat beragama harus 

memahami fungsi dan peranan kepariwisataan dan bagaimana prespektif 

agama Islam terhadap pembangunan kepariwisataan tersebut. 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

kaya akan sumberdaya kelautan dan pesisir baik keindahan wilayah pantai 

pesisirnya maupun sumber daya dalam bentuk produksi hasil perikanan dan 

kelautannya. Pariwisata bahari yang meliputi pantai dan bawah laut 

Pahawang yang terletak di Kabupaten Pesawaran ini adalah salah satu daya 

tarik dan sektor pariwisata unggulan yang terdapat di Propinsi Lampung. 

Pariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi 

dan meningkatkan citra pulau Pahawang bahkan Indonesia, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan 

kerja dengan model pengembangan ekowisata. Istilah “ekowisata” dapat 
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diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan 

tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya 

disuatu daerah, di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal 

dan mendukung pelestarian alam.
10

 

Data BPS 2013 menunjukkan bahwa pariwisata internasional 

menyumbang 9% PDB (Produk Domestik Bruto) internasional. I dari II 

lowongan pekerjaan di sektor pariwisata, 6% ekspor dunia, dan 6% ekspor 

negara-negara miskin, oleh karena itu sektor pariwisata memberikan dampak 

positif bagi negara yang menjadi sektor pariwisata sebagai sektor andalan 

dalam membangun kekuatan perekonomiannya.  

Pulau Pahawang berkembang sangat pesat dalam 5 tahun terakhir 

karena adanya media sosial yang sedang mendunia. Perkembangan teknologi, 

informasi, dan komunikasi yang terus meningkat membuat jumlah pengguna 

internet juga semakin tinggi di seluruh dunia setiap tahunnya, tak terkecuali 

Indonesia. Pusat Kajian Komunikasi UI melakukan rilis pers tentang hasil 

survei profl pengguna internet di Indonesia. Hasil survei ini merupakan hasil 

kerja sama dengan APJII yang merupakan sumber informasi tentang data 

pengguna internet di Indonesia saat ini. Survei tersebut menyebutkan bahwa 

jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 88,1 juta pengguna. 

Jumlah pengguna internet yang tinggi menjadikan Indonesia sebagai 

pasaryang potensial untuk kegiatan bisnis secara online. Selain facebook, 

twitter, youtube, path, line, dan BBM yang menjadi media sosial favorit 

                                                           
10

 Aziz Hakim Muhammad, Sistem Operasional Pemasaran Syariah, (Jakarta : Renaisa, 

2007)., h. 15 



 
6 

 

masyarakat Indonesia, salah satu media sosial yang tumbuh dengan cepat 

adalah instagram.  

Dalam waktu kurang dari satu tahun, pengguna akun media sosial ini 

telah bertambah sebanyak 100 juta pengguna di seluruh dunia. Di Indonesia 

sendiri, jumlah pengguna instagram sebanyak 7% dari 88,1 juta pengguna 

internet dengan populasi penduduk sebanyak 255,5 juta. Dengan jumlah 

pengguna yang terus meningkat, instagram menjadi peluang besar bagi para 

pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan promosi, tak terkecuali pemerintah 

yang berupaya mempromosikan Indonesia melalui instagram.  

Cara penggunaan yang mudah dan tidak memerlukan biaya yang 

besar, dengan menekankan pada bentuk visual atau gambar, adanya ftur 

hashtag yang mempermudah pencarian, dan jumlah pengguna yang cepat 

meningkat, instagram dapat dijadikan peran yang jitu bagi Pulau Pahawang 

Lampung dalam peningkatan wisatawan dengan mempromosikan berbagai 

keindahan yang dimiliki Pulau Pahawang. Dari hasil prariset yang dilakukan, 

peneliti mendapatkan alasan dari pengelola Pulau Pahawang memilih sosial 

media  sebagai media promosi yang paling diandalkan. 

Oleh karena itu pelaku pariwisata Pulau Pahawang menggunakan 

strategi promosi menggunakan media sosial sebagai alat media promosi 

utama karena penggunaannya yang mudah, menghemat biaya operasional, 

mudah dijangkau masyarakat luas, efektif dan efisien, serta karena media 

sosial menjadi konsumsi publik untuk melihat apapun dikalangan masyarakat. 

Pulau Pahawang sebagai destinasi pariwisata yang erat kaitannya dengan 
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aspek visualisasi berupa gambar sangat tepat jika promosi dilakukan 

menggunakan media sosial khususnya menggunakan akun Instagram. 

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin juga membolehkan promosi 

pariwisata melalui media sosial dengan harus tetap memperhatikan sikap 

kejujuran yang dilakukan oleh pelaku pariwisata kepada calon pengunjung. 

Seperti yang tercantuk pada hadist Nabi SAW sebagai berikut: 

ٌَ انَُِبَّي ص ُسِئْم  ٍِ َراِفِع َا ٍْ ِرَفبَعَة ْب ِِ : َاُّي اْنَكْسِب َاْطَيٌب ؟ َقبَل : َع ًَُم انَزُجِم ِبَيِد َوُكُم َبْيِع َيْبُزوٍر , َع

ُّ اْنَّحبِكُى ُِ اْنَبَّزاُر َوَصَّحَّح  َرَوا

Artinya: Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi SAW ditanya: apa 

pencarian yang lebih baik? Jawbnya: Bekerja seseorang dengan tangannya 

dan tiap-tiap jual beli yang bersih”(HR. Abu Zar dan Hakim) 
 

Berdasarkan hasil prariset di dapatkan data yang di ambil oleh penulis 

berupa data mengenai jumlah pengunjung Pulau Pahawang dapat dilihat 

dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah Pengunjung Pulau Pahawang tahun 2014-2017(satuan orang) 

Bulan 2014 2015 2016 2017 

Januari 498 890 1570 2019 

Februari 345 654 612 878 

Maret 333 765 542 987 

April 232 876 459 789 

Mei 569 989 679 762 

Juni 453 654 765 834 

Juli 238 409 569 600 

Agustus 780 1098 1278 2156 

September 652 876 900 1200 

Oktober 451 980 925 1567 

Nopember 412 567 838 3987 

Desember 321 657 679 5078 

Total 5284 9415 9816 20857 

Rata-rata 440 785 818 1738 

Sumber : Data Primer Tahun 2017 
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Berdasarkan masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

strategi promosi pariwisata yang digunakan pihak pengelola Pulau Pahawang 

dan bagaimana dampaknya terhadap pendapatan masyarakat sekitar. 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Semakin berkembangnya tempat pariwisata dan semakin tingginya 

tingkat persaingan untuk menarik para pengunjung. 

2. Terdapat pantai lain yang menjadi pesaing di Pesawaran yang juga 

menawarkan berbagai fasilitas yang mendukung dan sama-sama 

terletak pada lokasi yang strategis. Hal tersebut menjadikan kesulitan 

tersendiri bagi pengelola dalam mempengaruhi minat pengunjung. 

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang ada, maka penelitian ini menfokuskan pada  

analisis strategi promosi pariwisata pulau pahawang di pesawaran dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat dalam prespektif ekonomi Islam. 

F. Rumusan Masalah 

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai strategi promosi pariwisata 

melalui media sosial dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat di 

Pulau Pahawang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Secara khusus dalam 

penelitian ini mengulas secara jelas mengenai hal-hal berikut: 

1. Bagaimana implementasi strategi promosi yang dilakukan oleh 

pengelola pariwisata Pulau Pahawang? 
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2. Bagaimana dampak promosi pariwisata melalui media sosial terhadap 

pendapatan  masyarakat Pulau Pahawang?  

3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang strategi promosi 

pariwisata melalui media sosial di Pulau Pahawang? 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui implementasi strategi promosi yang dilakukan 

oleh pengelola pariwisata Pulau Pahawang. 

b. Untuk mengetahui dampak promosi pariwisata terhadap pendapatan  

masyarakat Pulau Pahawang. 

c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang strategi 

promosi pariwisata terhadap pendapatan masyarakat. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Menambah khasanah pengetahuan tentang strategi promosi 

pariwisata. 

2) Menjadi bahan kajian studi banding dalam rangka penelitian 

lebih lanjut. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

strategi promosi pariwisata, serta dapat mengaplikasikan teori-

teori yang ada. 
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2) Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang 

ekonomi Islam mengenai strategi promosi pariwisata yang 

dilakukan oleh pengelola pulau Pahawang di pesawaran guna 

meningkatkan pendapatan masyarakat menurut prespektif 

ekonomi Islam. 

3) Bagi Pengambil Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang 

berguna bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pilihan 

strategi pengambilan kebijakan dalam meningkatkan dan 

menawarkan destinasi pariwisata di Provinsi Lampung kepada 

masyarakat luas. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

lapangan (field research) yaitu suatu penelitian lapangan yang 

dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
11

 Menurut 

Hadari Nawawi penelitian lapangan atau field research adalah 

kegiatan penelitan yang dilakukan di lingkungan masyarakat 
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 Kartono Kartini, Penghantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Madar Maju, 1996), 

Cet. Ke-VII, h.32. 
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tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi 

kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.
12

  

Dilihat dari jenisnya maka dalam penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan 

dengan strategi promosi pariwisata melalui media sosial dan 

dampaknya terhadap pendapatan masyarakat di pualu pahawang. 

b. Sifat Penelitian 

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research). 

Menurut Sumadi Penelitian Deskriptif adalah ”menggambarkan 

mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah 

tertentu dengan mencari informasi faktual, justifikasi keadaan, 

membuat evaluasi, sehingga diperoleh gambaran yang jelas.”
13

 

penelitian yang bersifat Deskriptif bertujuan “menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala-gejala, atau 

kelompok tertentu untuk melakukan hubunga frekuensi adanya 

hubungan tertentu antara suatu gejala yang ada di masyarakat.”
14

 

Penelitian deskriptif ini berusaha mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang 

ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, 

akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang 

tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya hasil 
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 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : gadjah Mada 

University Press, 1998), Cet. Ke-VIII, h. 31. 
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penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi 

oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi 

adalah pertanyaan penelitian-penelitian yang mempunyai tujuan 

untuk membuat lebih sistematis, faktual dan  akurat mengenai fakta-

fakta dan populasi daerah tertentu.
15

 

Penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu 

objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-

ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena 

tertentu.
16

 Dalam hal ini, penulis menggambarkan tentang strategi 

promosi pariwisata melalui media sosial dan dampaknya terhadap 

pendapatan masyarakat di pulau pahawang dalam perspektif 

ekonomi islam . 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan 

objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari 

personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.
17

 Dalam 

hal ini, data primer bersumber dari data lapangan yang dikumpulkan 

langsung oleh peneliti dari masyarakat dan pengelola pulau 

                                                           
15

 Sumadi Surya Brata,Metode Penelitian, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada,1998), 

hal.18. 
16

 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 10. 
17

 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 57 
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pahawang, melalui wawancara dengan Kepala Desa dan para 

pemuda pengelola pulau Pahawang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi di luar dari penelitian 

sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.
18

 

Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari literatur-literatur  dan berbagai macam sumber lainnya 

seperti  dasar-dasar pemasaran, manajemen pemasaran, pokok-pokok 

pariwisata dalam Islam, jurnal, internet serta sumber-sumber lain 

yang mendukung yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memudahkan dalam pengambikan data lapangan penulis 

mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti.
19

  Observasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan pancaindra, jadi tidak 

hanya dengan pengamatan menggunakan mata, mendengar, 

mencium, mengecap, dan meraba termasuk salah satu bentuk dari 

                                                           
18

 Ibid., hlm. 58 
19

 Marzuki, Op.cit, h.52 



 
14 

 

observasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah 

panduan pengamatan dan lembaran pengamatan.
20

 

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui 

pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung. 

Dalam hal ini peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitian 

perlu mengujungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung 

berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.
21

 Penulis 

menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu observasi yang 

tidak di turut ambil bagian melibatkan peneliti secara langsung 

dalam kegiatan pengamatan dilapangan. 

Observasi yang penulis lakukan dengan mengamati kinerja dan 

aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Pahwang terhadap 

peningkatan wisatawan melalui media sosial. 

b. Metode Interview (Wawancara) 

Metode interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Pada 

prinsipnya sama dengan metode angket. Perbedaannya pada angket, 

pertanyaan diajukan secara tertulis, sedangkan pada wawancara, 

pertanyaan diajukan secara lisan. Dalam wawancara, alat 

pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Sutau pedoman 

wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh 

                                                           
20

 Suliyanto, Metode Riset Bisnis, (Jakarta : Mediatama, 2004), h. 139  
21

 Ahsannuddin, Mudi, Profesional Sosiologi, (Jakarta : Mediatama, 2004), h. 44 
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pengumpulan data, sebab dialah yang akan menanyakan dan 

menjelaskan kepada reponden.
22

 

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang 

diarahkan pada masalah tertentu. Kegiatan ini merupakan proses 

tanya jawab secara lisan dari dua orang atau saling berhadapan 

secara fisik (langsung). Oleh karena itu kualitas hasil wawancara 

ditentukan oleh pewawancara, responden, pertanyaan dan situasi 

wawancara.
23

 

Menurut buku Masri Singarimbun wawancara merupakan 

sutau proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil 

wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan 

mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah : 

pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam 

daftar pertanyaan dan situasi wawancara.
24

 

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis Interview 

(Wawancara) bebas terpimpin yaitu pewawancara secara bebas 

bertanya apa saja dan harus menggunakan acuan pertanyaan lengkap 

dan terperinci agar data-data yang diperoleh sesuai dengan harapan. 

Interview bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan 

membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci juga bebas 

                                                           
22

 Nasution, Metode research Penelitian Ilmiah, ( Jakarta : Bumu Aksara, 2006), Cet-VII, 

h. 128 
23

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset, (Bandung : Mundur Maju, 1996), h. 32  
24

 Masri Singarimbun, Op. Cit. H. 192. 
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menanyakan apa saja dan pertanyaan masih dapat berkembang 

sesuai dengan jawaban yang diberikan responden.
25

 

Pedoman interview hanya berfungsi sebagai pengendali agar 

jangan sampai proses wawancara kehilangan arah dalam interview. 

Metode ini adalah metode pokok yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini. 

Wawancara yang dilakukan berupa wawancara perorangan. 

Hal ini dimaksudkan agar data yang dibutuhkan lebih intensif. Selain 

itu wawancara juga dilakukan dengan menggunakan media berupa 

telepon dan internet karena alasan kesibukan subyek yang 

diwawancarai dan untuk keefektifan dan keefasienan waktu, 

khususnya untuk mempertanyakan materi tambahan yang belum 

sempat digali dan untuk konfirmasi. 

Adapun data yang penulis butuhkan adalah data pengunjung,  

pendapatan masyarakaat yang aktif dalam kepariwisataan, desa dll. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditunjukan ke objek penelitian.
26

 Penelitian 

lapangan yang akan dilaksanakan, informasi yang berbentuk 

dokumen sangat relevan karena tipe informasi ini bisa menggunakan 

berbagai bentuk dan dijadikan sebagai sumber data yang eksplisit.
27

 

                                                           
25

 Sutrini Hadi, Methodelogi research jilid III, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 

t.th), h. 127 
26

 Irawan Soehartono, Op.cit, h. 70 
27

 Robert K. Yin, Studi Kasus Desain Metode, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), h. 105 
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Dalam melengkapi data-data yang diperoleh, penulis 

memerlukan data-data penunjang lain dan catatan-catatan yang 

berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan-

laporan, surat-surat resmi, leaflet dan jika diperlukan foto-foto juga 

dapat menunjang. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagiannya.
28

 

Dokumen penelitian ini berupa dokumen-dokumen, brosur-

brosur, buku-buku, Sejarah, Struktur desa dan wilayah desa. 

d. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana 

elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data 

yang diperlukan.
29

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

adalah masyarakat yang berada di desa Pulau Pahawang, yang 

terbagi dalam enam dusun yakni dusun Suak Buah, dusun 

Penggetahan, dusun Jeralangan, dusun Kalangan, dusun 

Pahawang, dan dusun Cukuh Nyai berdasarkan pekerjaan. 

2) Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki 

oleh populasi tersebut. Dari populasi yang telah ditentukan diatas, 

                                                           
28

 Suharmi Arikunto, Op.cit, h. 206 
29

 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, (Jakarta : Erlangga, 

2009)., h. 123 
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maka dalam rangka mempermudah melakukan penelitian 

diperlukan suatu sampel penelitian yang berguna ketika populasi 

yang diteliti berjumlah besar dalam artian sampel tersebut harus 

representative atau mewakili dari populasi tersebut. Jadi sampel 

merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
30

   

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan sampel 

Cluster sampling / area sampling yaitu penggunaan teknik 

pengambilan sampel ketika elemen dari populasi atau sumber 

data sangat luas dan beragam.
31

 

Tabel 1.2 

Jumlah Sampel Clutser  Masyarakat Desa Pulau Pahawang 

No Elemen Sampel Jumlah 

Populasi 

% Jumlah 

Sampel 

Satuan 

1 Pengrajin Industri 

Rumah Tangga 
37 

10 

4  

Orang 

2 Pengusaha Kecil 

dan Menengah 
24 

2 

3 Pemilik Homestay 248 25 

4 Pemilik spot 

snorkling 
15 

2 

5 Jumlah 324 10% 33 Orang 

Sumber: Data primer yang di olah tahun 2017 
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 Sugiyono, Loc Cit, hal. 81 
31

 Ibid, hal.120. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi Promosi 

1. Pengertian Strategi Promosi 

Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan 

membujuk pelanggan membelinya.32 Menurut A.Hamdani, promosi 

merupakan salah satu variable dalam bauran pemasaran yang sangat 

penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk. 

Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara 

perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk 

mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau pemasaran 

produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginanya.33 

Menurut Indriyo Gitosudormo, promosi adalah kegiatan yang 

ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka menjadi kenal 

akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan 

kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Adapun 

alat-alat yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk dapat 

dipilih beberapa cara, yaitu iklan, promosi penjualan, publisitas,personal 

selling, yang disebut bauran pemasaran.34 

                                                           
32

 Philip Kotler, dan Gery Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, edisi ke 12, jilid 1 

(Jakarta: Erlangga,2006), hlm. 63 
33

 Danang Sunyoto, Dasar-dasar manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: CAPS, 2012), 

hlm. 154 
34

 Ibid, hlm. 155 
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Promosi merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahukan 

dan mempengaruhi pasar bagi produk  perusahaan, sehingga pasar dapat 

mengetahui tentang produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. 

Adapun aktivitas promosi adalah periklanan, penjualan pribadi, promosi 

penjualan, dan publisitas. Promosi disini terkait dengan besaran biaya 

promosi dan kegiatan promosi yang akan dilakukan. Tujuan yang 

diharapkan dari promosi adalah konsumen dapat mengetahui tentang 

produk tersebut dan pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk 

tersebut.35 

Perusahaan harus mampu memutuskan kegiatan promosi apakah 

yang tepat bagi suatu produk yang dimilikimoleh perusahaan. Sebab 

setiap produk memiliki target pasar yang berbeda, sehingga pendekatan 

promosi yang harus dilakukan pun akan berbeda pula. Selain itu kegiatan 

promosi harus disesuaikan dengan anggaran promosi yang dimiliki oleh 

perusahaan.36 

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir setelah 

produk, harga dan tempat, serta inilah yang paling sering di identikan 

sebagai aktivitas pemasaran dalam arti sempit. Kegiatan ini merupakan 

kegiatan yang termasuk penting selain produk, harga dan lokasi. Dalam 

kegiatan ini setiap perusahaan berusaha mempromosiakan seluruh produk 

yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa promosi 

jangan diharapkan konsumen dapat mengenal dan mengetahui 

                                                           
35

 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 

2010) hlm.15 
36

 Ibid, hlm. 16 
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perusahaan apalagi produk-produknya. Oleh karena itu promosi 

merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan 

mempertahankan konsumenya. Salah satu tujuan promosi perusahaan 

adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan 

berusaha menarik calon konsumen baru. Kemudian promosi juga 

berfungsi mengingatkan konsumen akan produk. Promosi juga ikut 

mempengaruhi konsumen untuk membeli dan akhirnya promosi juga 

akan meningkatkan citra perusahaan dimata para konsumenya.37 

2. Tujuan Promosi 

Tujuan promosi adalah : 

a. Memperkenalkan dan menjual produk yang dihasilkan 

b. Agar perusahaan dapat menghadapi saingan dalam pasar yang 

semakin kompetitif dan kompleks. 

c. Menjual goodwill image dan idea yang baik tentang perusahaan 

bersangkutan.38 

3. Promosi Melalui Media Sosial 

Media sosial merupakan media promosi yang lebih intim dan dapat 

terjadi komunikasi interaktif yang melibatkan antara wisatawan dengan 

produk-produk pariwisata dan secara otomatis akan meningkatkan 

awareness.39 Pengguna media sosial dapat saling memberi informasi 

                                                           
37

 Ibid, hlm. 169 
38

 Ibid, hlm. 171 
39

Zahrotul Umami, Social Strategy Pada Media Sosial Untuk Promosi Pariwisata Daerah 

Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: Jurnal Interaksi, Vol 4 No 2, Juli 2015:195-201) 
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kepada sesama dengan cara re-posting atau check-in di tempat 

pariwisata. 

Menurut Zarella untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka 

seorang pengelola perlu melewati beberapa tahap-tahap strategi 

pemasaran melalui media sosial yang harus dilakukan, yaitu : 

a. Monitoring 

Adalah suatu proses yang terus menerus dan harus dilakukan dengan 

menggunakan banyak sistem sehingga tidak ada yang terlewatkan 

baik berupa hal baik atau hal buruk. Dengan monitoring ini suatu 

bisnis di media sosial akan dengan mudah ditemukan oleh orang lain 

mulai dari nama, nama bisnis, dan nama produk. Kemudian 

memeriksa akun kita dan akun pesaing kita setiap hari untuk 

mengetahui permasalahan yang dialami oleh masyarakat sebagai 

konsumen.  

b. Merespon 

Diperlukan kecepatan dalam merespon situasi yang terjadi sedini 

mungkin. Apabila terdapat komentar atau percakapan negatif dari 

audiens dan selagi hal tersebut masih dapat diatasi oleh tim customer 

support maka biarkan mereka yang menyelesaikan. 

c. Riset 

Setelah kita melakukan monitoring komentar-komentar masyarakat 

tentang bisnis kita. Maka kita harus memahami siapa pelanggan 
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yang menjadi pangsa pasar kita dan kemudian kita melakukan 

penelitian apa yang mereka butuhkan. 

d. Kampanye Versus Ongoing Strategy 

Kerja pemasaran media sosial dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu 

ongoing strategy dan kampanye. Ongoing strategy adalah kerja yang 

dilakukan secara rutin blogging, tweet, instagram, mengeposkan 

konten-konten yang bermanfaat ke forum-forum, dan sebagainya. 

Hal tersebut harus dilakukan sebelum melakukan monitoring untuk 

mencari masalah yang dikeluhkan oleh pelanggan. ongoing strategy 

dimaksudkan untuk membangun merk dan reputasi. Sedangkan 

kampanye adalah semacam pemasaran media sosial yang 

mendatangkan pengunjung dalam jumlah yang banyak tapi sebentar 

kesitus-situs yang kita miliki. Kampanye harus dilakukan sesuai 

dengan ongoing strategydan memiliki tujuan dan jadwal yang jelas. 

e. Integrasi 

Salah satu kelebihan penting web 2.0 adalah idenya bahwa aplikasi-

aplikasi web harus dapat berbagi data dan beroperasi bebarengan 

dengan baik. Hampir setiap bagian pemasaran dimedia sosial dapat 

berintegrasi dengan minimal satubagian  lain, dan pengguna salah 

satu media sosial menjadi pengguna media sosial yang lainnya. 

Contohnya kita mengundang pelanggan melalui akun facebook 

untuk mengunjungi akun instagram kita. 
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f. Call to Action 

Adalah undangan yang dibuat kepada para pengunjung dalam situs 

untuk melakukan tindakan tertenu yang menguntungkan bisnis kita, 

dan harapannya juga bisnis mereka. Tujuan call to action yaitu 

stickiness dan conversion. Sticky CTA mengubah gelombang-

gelombang traffic menjadi pengunjung yang kembali ke situs kita. 

Situs-situs media sosial dengan fungsi networking juga memberi 

opsi untuk mendorong para pembaca untuk berkoneksi melalui situs 

tersebut. Sedangkan conversion based CTA menggiring pengunjung 

ke corong penjualan kita.40 

 

4. Promosi dalam Perspektif Islam 

Menurut Yusuf Qardawi, ekonomi islam adalah ekonomi yang 

berlandaskan ketuhanan. System ini bertitik tolak dari Allah,  bertujuan 

kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat 

Islam.41 

Menurut Mustafa Edwin Nasution, system ekonomi islam adlah 

suatu system ekonomi yang didasarkan pada ajaran pada ajaran dan nilai-

nilai Islam. Sumber dari keseluruhan tersebut sudah tentu Al-Quran, As-

Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Nilai-nilai system ekonomi Islam ini 

merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang 
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 Gita Artiko,dkk. Analisis Strategi Promosi Pariwisata Mellaui Media Sosial Oleh 

Kementrian Pariwisata RI (Studi Pada akun Instagram @indtravel), Jurnal e-proceeding of 

Management:Vol 3, No 2, Agustus 2016.  
41

 Yusuf Qardawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 
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komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang 

sempurna.42 

Pada intinya ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan 

akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan masalah ekonomi 

dengan cara-cara islami dengan didasarkan atas ajaran Islam yaitu Al-

quran dan sunnah Nabi. 

Ekonomi islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh 

ajaran islam mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan 

menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus 

dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Ekonomi islam melingkupi 

atas pembahasan serta prilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha 

untuk mencapai maslahah atau falah, yang disebut sebagai homo Islamic 

atau Islamic man. 

Adapun etika yang dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan 

ajaran Islam adalah : 

1. Jangan mudah mengobral sumpah, dalam beriklan atau berpromosi. 

Dalam sebuah hadis disebutkan yaitu : 

 ُقِل احَلَّق َوَلوَكاَن ُمًرا
 

Artinya: Katakanlah hal yang benar walaupun kebenaran itu pahit 

(HR. Ahmad Attabrani Ibnu Hibban dan Al-Hakim) 
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  Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 
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2. Jujur, islam sangat melarang, memalsu dan menipu karena dapat 

menyebabkan kerugian dan kezhaliman serta dapat menimbulkan 

permusuhan dan percekcokan.  Sebagaimana Allah berfirman dalam 

(Q.S Al-Ankabut Ayat 3)  :  

                                 

Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang 

sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-

orang yang benar dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang 

yang dusta. 
 

3. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-

kesepakatan diantara ke duabrelah pihak,. Sebagaimana Allah 

berfirman dalam (Q.S Al-Maidah Ayat 1)  : 

ًَُة ٱنَۡأََۡعِٰى ِإَنب َيب ُيتَۡهىٰ َعَهيُۡكىۡ َغيَۡز ُيِّحِهّي ٱنَّصيِۡد  ٍَ َءاَيُُٓىْا َأوُۡفىْا ِبٲنُۡعُقىِدۚ ُأِحَهتۡ َنُكى َبِهي يََٰٓأُيَهب ٱَنِذي

َّ َيّحُۡكُى َيب ُيِزيُد  ٌَ ٱنَه  َوَأَُتىۡ ُحُزٌوۗ ِإ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad 

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. Yamg demikian itu dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapakn hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki_Nya”. 

 

4. Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik pembeli dan 

mendorongnya untuk membeli. Sebagaimana dalam firman allah 

dalam QS. An-Nahl ayat 105 yang berbunyi: 

                         

 

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, 

hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, 

dan mereka Itulah orang-orang pendusta. 
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5. Rela dengan laba yang seikit karena itu akan mengundang kepada 

kecintaan  manusia dan menarik banyak pelanggan serta mendapat 

berkah dalam rizki.43 Sebagaimana dalam firman allah dalam QS. 

An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi: 

                            

                       

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah 

adalah Maha penyayang kepadamu. 
 

Secara komprehensif, ada Sembilan etika promosi lain yang 

perlu menjadi dasar-dasar atau prinsip bagi syariah marketer dalam 

menjalankan fungsi pemasaran yaitu: 

a. Memiliki kepribaduan spiritual 

b. Berprilaku baik dan simpatik 

c. Berlaku adil dalam bisnis 

d. Bersikap melayani dan rendah hati 

e. Menepati janji dan tidak curang 

f. Jujur dan terpercaya 

g. Tidak suka berburuk  sangka 

h. Tidak suka menjelek-jelekan 

i. Tidak melakukan sogok 
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Pada dasarnya kita harus melakukan promosi produk  barang 

maupun  jasa dengan cara yang tepat , sehingga menarik minat calon 

pembeli. Faktor tempat dan cara menawarkan suatu produk disajikan 

dengan cara yang menarik. Faktor tempat meliputi desain interior 

yang serasi, letak barang mudah dilihat, teratur, rapih,dansebagainya. 

Begitulah rasulullah SAW memberikan salah satu contoh tatacara 

menawarkan suatu produk usaha. Sikap seorang penjual , tata letak 

barang, desain interior tempat usaha dansebagainya merupakan 

faktor-faktor yang berpengaruh dalam promosi.44 

 

B. Konsep Pariwisata 

1. Pengertian Pariwisata 

Pariwisata bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi kegiatan 

tersebut telah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu kala. Seiring 

dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial budaya dan teknologi, 

maka bentuk kegiatan pariwisata berkembang lebih luas lagi. 

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dalam 

penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup 

serta adanya keterkaitan dengan sektor-sektor produktivitas lainnya. 

Selanjutnya pariwisata sebagai sektor yang kompleks meliputi industri 
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kecil seperti kerajinan tangan, penginapan, cendramata dan 

transportasi maka secara ekonomi dipandang sebagai industri. 

Disamping itu pariwisata memberikan pendapatan bagi 

pemerintah dalam hal penarikan pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

pada pengelolaan pariwisata itu sendiri, sebagai dampak dari 

pengembangannya dimana pajak diperoleh akan mampu memberikan 

manfaat pada pembangunan kedepan, guna menjadi sektor pariwisata 

sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah. 

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu bentuk aktivitas 

manusia, seperti dijelaskan oleh Todaro yang mengklasifikasikan 

aktivitas manusia menjadi lima hal yaitu rekreasi, kebutuhan fisik, 

spiritual, pekerjaan dan pendidikan, serta tugas-tugas keluarga dan 

kemasyarakatan.45 Aktivitas manusia tersebut sebagai suatu perjalanan 

yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari 

suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha 

(business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi 

sematamata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan 

dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.46 

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan 

perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara 
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46
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sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya 

tarik wisata. Pariwisata bahari merupakan kegiatan rekreasi menikmati 

keindahan lingkungan alam dan atraksi wisata yang ada di wilayah 

pesisir dan lautan. Kegiatan pariwisata bahari tersebut dilakukan 

secara langsung dan tidak langsung memanfaatkan wilayah pesisir dan 

lautan. Kegiatan pariwisata bahari yang langsung memanfaatkan 

wilayah pesisir dan lautan yaitu : berperahu, berenang, snorkling 

(selam permukaan), menyelam dan memancing. Sedangkan pariwisata 

bahari yang tidak secara langsung memanfaatkan wilayah pesisir dan 

lautan seperti olahraga pantai dan menikmati atmosfir laut. Kegiatan 

pariwisata bahari tersebut berada dalam kawasan wisata bahari.   

Kawasan wisata adalah kesatuan ekologi dengan luas tertentu 

terdiri dari daratan dan lautan yang dikelola untuk kebutuhan 

pariwisata. UndangUndang Nomor 9 Tahun 1990 menyatakan bahwa 

kawasan wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibanguna 

atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Kawasan 

wisata sebagai daerah tujuan wisata (destinasi) harus menyediakan 

berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar tujuan 

kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi.47 Berdasarkan 

peninjauan secara etimologi diatas, maka pariwisata diartikan sebagai 

perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu 

tempat ketempat lain yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah 

                                                           
47

 Pitana, I Gede dan Gayatri, Putu G, Sosiologi Pariwisata, (Yogyakarta : CV. Andi 

Offset, 2005)., h. 101 



 
31 

 

tour. Konsep pariwisata dalam Islam adalah sebagai jalan kita untuk 

mensyukuri nikmat tuhan dan berusaha untuk menjaganya agarnikmat 

tuhan itu menjadi sebuah berkah. Sebagaimana telah difirmankan oleh 

Allah dalam Al-qur’an: 

                

Artinya: Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman.( 

QS. Al-Jaatsiyah Ayat 3) 

 

                                  

                           

Artinya :17. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta 

bagaimana Dia diciptakan,18. dan langit, bagaimana ia 

ditinggikan?19. dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?20. 

dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 
 

 

2. Macam-macam Pariwisata 

Menurut Yoeti jenis-jenis pariwisata adalah sebagai berikut : 48 

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan  

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang 

meninggalkan tempat tinggal untuk berlibur, untuk memenuhi 

kehendak keinginannya mengenai sesuatu yang baru, menikmati 

keindahan alam, ingin mengetahui hikayat rakyat setempat, untuk 

mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota atau 

sebaliknya ingin menikmati libur di kota-kota besar ataupun ikut 

serta dalam keramaian pusat-pusat wisatawan. 

                                                           
48

 Yoeti, Oka A, Pengantar Ilmu Pariwisata, (Bandung: Angkasa, 1996)., h. 111 
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b. Pariwisata untuk rekreasi 

Pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki 

pemanfaatan hari liburnya untuk istrahat, untuk memulihkan 

kembali kesegaran jasmani dan rohani, dan lain-lain. Biasanya 

mereka tinggal selama mungkin di tempat-tempat yang dianggap 

benar-benar menjamin tujuan rekreasi. 

c. Pariwisata untuk kebudayaan 

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi seperti keinginan 

untuk belajar dipusat-pusat pengajaran riset, untuk mempelajari 

adat istiadat kelembagaan cara hidup rakyat negara lain, moment 

bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu atau sebaliknya 

penemuan-penemuan besar masa kini, pusat kesenian, keagamaan 

dan lain-lain. 

d. Pariwisata untuk olahraga 

Pariwisata olahraga yaitu pariwisata bagi mereka yang ingin 

berlatih dan mempraktekan sendiri seperti mendaki gunung, 

memancing dan lainlain. 

e. Pariwisata untuk usaha bisnis 

Jenis ini dalam bentuk perjalanan profesional karena ada kaitannya 

dengan perjalanan atau jabatan yang tidak memberikan pelakunya 

baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan tetapi 

juga mencakup semua kunjungan ke pameran, kunjungan ke 

instansi teknis dan lain-lain. 
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f. Pariwisata untuk berkonferensi 

Jenis ini misalnya dalam mengikuti konferensi internasional pada 

berbagai badan-badan atau organisasi internasional yang dihadiri 

oleh ribuan orang dan biasanya tinggal beberapa hari di kota atau 

Negara penyelenggara. 

Menurut Wahab mengemukakan bahwa bentuk pariwisata dapat 

di bagi sebagai berikut : 

1. Menurut jumlah orang yang berpergian, dibedakan menjadi : 

a. Pariwisata individu 

b. Pariwisata rombongan 

2. Menurut maksud berpergian, dibedakan menjadi : 

a. Pariwisata rekreasi atau pariwisata santai 

b. Pariwisata budaya 

c. Pariwisata pulih sehat 

d. Pariwisata sport 

e. Pariwisata temu wicara 

3. Menurut alat transportasi, dibedakan menjadi : 

a. Pariwisata darat (angkot, mobil pribadi, kereta api) 

b. Pariwisata tirta (laut, danau, sungai) 

c. Pariwisata dirgantara (pesawat, heli kopter) 

4. Menurut letak geografis, dibedakan menjadi : 

a. Pariwisata domestik nasional 

b. Pariwisata regional 
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c. Pariwisata internasional 

5. Menurut umur (umur membedakan kebutuhan dan kebiasaan), 

dibedakan menjadi : 

a. Pariwisata remaja 

b. Pariwisata dewasa 

c. Anak-anak 

6. Menurut jenis kelamin, dibedakan menjadi : 

a. Pariwisata pria 

b. Pariwisata wanita 

7. Menurut tingkat harga dan tingkat sosial, dibedakan menjadi : 

a. Pariwisata taraf lux 

b. Pariwisata taraf menengah 

c. Pariwisata taraf jelata. 

3. Pembangunan Pariwisata 

Bidang pembangunan pariwisata potensi dan peranannya sebagai 

salah satu sektor penghasil devisa utama senantiasa terus ditingkatkan. 

Jumlah perolehan devisa ditentukan oleh jumlah kunjungan, 

pengeluaran, dan lama kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia, 

maka salah satu sasaran keberhasilan pengembangan pariwisata, 

sebagai sumber penghasil devisa dinilai dari unsur yaitu : 

a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (foreign tourist) 

b. Pengeluaran wisatawan mancanegara (foreign tourist 

expenditures) per wisatawan, per hari dan per kunjungan 
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c. Lama tinggal wisatawan mancanegara (foreign tourist laugt of 

stay).  Kebudayaan dan kepariwisataan yaitu : 

1) Terwujudnya pariwisata nusantara yang dapat mendorong 

cinta tanah air 

2) Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan 

pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan 

potensi masing-masing daerah 

3) Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian 

nasional 

4) Meningkatnya produk pariwisata yang memiliki keunggulan 

kompetitif 

5) Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

Priasukmana mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata di 

daerah mempunyai peranan untuk meningkatkan obyek wisata dan daya 

tarik wisata, menambah jumlah daerah tujuan wisata, menyediakan 

sarana dan prasarana yang menunjang perjalanan dan persaingan 

wisatawan. Khusus untuk peranan pengembangan obyek wisata alam 

dapat memberikan keuntungan berupa materi hasil kegiatan wisata, juga 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1) Penyediaan lapangan kerja 

2) Peningkatan pendapatan masyarakat 
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3) Peningkatan sumber ekonomi 

4) Perbaikan lingkungan hidup 

5) Peningkatan ilmu pengetahuan teknologi 

6) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konservasi 

sumber daya alam. 

Sehubungan dengan pembangunan pariwisata serta dampak yang 

ditimbulkan, Dara Windiyarti mengemukakan melalui pariwisata 

pemerintah berusaha untuk menambah penghasilan atau devisa negara, 

dengan membanjirnya wisatawan mancanegara ke obyek-obyek wisata 

daerah akan mengalir pula devisa yang dibelanjakan oleh wisatawan 

tersebut. 

Jadi dapat dikatakan bahwa dari sisi ekonomi pengembangan 

pariwisata akan menambah penerimaan negara yang berasal dari 

wisatawan mancanegara dan hal ini merupakan dampak yang 

menguntungkan. Hal ini di dukung pendapat Reza. M sektor pariwisata 

merupakan salah satu sektor pembangunan bidang ekonomi. Kegiatan 

pariwisata merupakan sektor non migas yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian. Oleh 

karena itu, sektor ini perlu diupayakan secara optimal. 

Pembangunan kepariwisataan alam berorientasi pada ekosistem 

daerah, ekosistem pesisir, ekosistem laut. Ekosistem tersebut 

memberikan peluang bagi pemerintah, pengusaha, BUMN, swasta 

(PNA/PMDN), masyarakat dan LSM untuk merencanakan obyek dan 
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daya tarik wisata yang berdampak positif yaitu memberikan keuntungan 

dan memuaskan wisatawan yang berkunjung kelokasi obyek wisata. 

4. Manfaat Pengembangan Pariwisata Bagi Daerah 

Saat ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang 

khusus terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas kelihatan dengan 

banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara tersebut. 

Negara yang satu seolah-olah ingin melebihi negara yang lainnya untuk 

menarik kedatangan wisatawan, lebih lama tinggal dan lebih banyak 

mengeluarkan uangnya. 

Spillane, untuk menggalakan pembangunan perekonomian dengan 

suatu pertumbuhan yang berimbang maka kepariwisataan dapat 

diharapkan memegang peranan menentukan dan dapat dijadikan sebagai 

katalisator untuk mengembangkan sektor-sektor lain secara bertahap. 

Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang dapat menyediakan kamar 

menginap (hotel), makanan dan minuman (tour operator), agen 

perjalanan (travel agent), industri kerajinan (hamdi kraft), pramuwisata 

(guiding and English course), tenaga terampil (tourist academy), yang 

diperlukan tapi juga prasarana ekonomi seperti jalan raya, jembatan, 

terminal, pelabuhan, lapangan udara. Disamping itu dibutuhkan pula 

prasarana pembangkit tenaga listrik, proyek penjernihan air bersih, 

fasilitas olahraga dan air bersih. 

Akibat dikembangkannya obyek wisata, maka pada daerah tujuan 

wisata akan tersedia berbagai sarana dan prasarana pendukung pariwisata 
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maupun sarana umum seperti disebutkan diatas, sehingga dapat dikatakan 

bahwa daerah tujuan wisata dapat menerima manfaat langsung dengan 

semakin berkembangnya industri pariwisata. 

Meningkatnya arus wisatawan baik mancanegara maupun 

nusantara kesatuan daerah atau wilayah menurut banyak macam 

pelayanan dan fasilitas yang semakin meningkat jumlah dan ragamnya. 

Hal ini memberikan manfaat antara lain: 

a. Sudut pandang ekonomi, kehadiran para wisatawan dapat 

diharapkan ikut merangsang pertumbuhan berganda dari sektor-

sektor lainnya, misalnya transpotasi, kerajinan rakyat, akomodasi 

perhotelan dan lainlain 

b. Pihak pemerintah dapat mengharapkan bertambahnya penerimaan 

melalui berbagai pungutan dan pajak dari sektor yang terkait 

dengan kepariwisataan 

c. Kebudayaan khususnya dari segi seni dan budaya, pemeliharaan 

dan penciptaan kreasi seni budaya. Sekaligus dapat menambah 

motivasi bagi pelestarian nilai-nilai budaya bangsa yang semakin 

diperlukan bagi identitas suatu bangsa 

d. Lingkungan dan keindahan alam, kehadiran pariwisata dapat ikut 

serta merangsang pemeliharaan, pelestarian lingkungan hidup dan 

keindahan alam yang selama ini belum dimanfaatkan 

e. Lapangan kerja, pariwisata merupakan salah satu industri yang 

membutuhkan banyak tenaga kerja karena bersifat jasa pelayanan. 
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Oleh karena itu dengan pengembangan pariwisata diharapkan dapat 

menciptakan lapangan kerja. 

Manfaat lain dapat diperoleh dengan dikembangkannya obyek 

pariwisata disuatu daerah atau wilayah dikemukakan oleh Pendit yakni 

kepariwisataan memberikan para petani perluasan pemasaran bagi sayur-

mayur, hasil kebun lainnya seperti buah-buahan, hasil ternak mereka 

seperti susu, daging dan sebagainya. Ia membuka seluas-luasnya bagi 

pemasaran industri-industri kecil seperti perusahaan kerajinan tangan, 

kulit, anyaman, dan bahan tekstil, pakaian jadi dan sebagainya. 

a) Dampak Sosial Pariwisata 

Fandeli menyebutkan bahwa industri pariwisata sebenarnya 

merupakan bagian dari cultural industry yang melibatkan seluruh 

masyarakat, sekalipun dikelola hanya oleh sebagian kecil 

masyarakat. Meskipun hanya sebagian masyarakat yang terlibat, 

namun dampak social pariwisata lebih luas seperti dinyatakan 

Cohen, secara teoritis dapat dikelompokan kedalam sepuluh 

kelompok besar dampak sosial budaya pariwisata. Salah satu 

diantara dampak sosial pariwisata yaitu dampak terhadap tingkat 

otonomi atau ketergantungan pada pariwisata. Kemudian Martin 

menyatakan dampak sosial selama ini lebih cenderung 

mengasumsiakn bahwa akan terjadi perubahan sosial akibat 

kedatangan wisatawan.  
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Pariwisata berdamapak terhadap stratifikasi dan mobilitas 

sosial dengan terjadinya ketimpangan/kesenjangan sosial dalam 

masyarakat. Sebagaimana disebutkan oleh Wiranatha bahwa 

dampak pariwisata terhadap masyarakat termaksud terjadinya 

kesenjangan pendapatan/kesejahteraan masyarakat antara pelaku 

pariwisata dengan masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan 

pariwisata secara langsung.  

Begitu juga kawasan wisata sebagai daerah tujuan wisata 

memunculkan aktivitas ekonomi yang menjadi faktor daya tarik 

penduduk yang menurut Cohen berdampak terhadap migrasi dari 

dan kedaerah pariwisata. 

b) Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik 

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berada  disekitar 

manusia yang bersifat tidak bernyawa, misalnya air, tanah, 

kelembaban udara, suhu, angin, rumah dan benda mati lainnya. 

Dahuri menyatakan bahwa bila suatu wilayah pesisir dibangun 

untuk tempat rekresasi, biasanya fasilitas-fasilitas pendukung 

lainnya juga berkembang pesat. Wiranatha menyatakan bahwa 

secara umum, pariwisata berdampak positif salah satunya 

peningkatan infrastruktur di daerah tujuan wisata. 

Dampak terhadap lingkungan fisik di kawasan wisata adalah 

penyediaan prasarana dan sarana untuk menunjang kegiatan wisata. 

Adapun dampak lingkungan fisik terhadap pemukiman di kawasan 
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wisata sebagaiman Soemarwoto tegaskan bahwa dampak fisik 

diperlihatkan oleh peningkatan kondisi kualitas lingkungan fisik 

yang bersih, nyaman dan bebas banjir melalui penyediaan dan 

perbaikan prasarana dan sarana dasar bagi pemukiman yang 

memadai.  

Dampak pariwisata terhadap lingkungan fisik pemukiman di 

kawasan wisata adalah penyediaan prasarana dan sarana untuk 

menunjang kegiatan pemukiman di kawasan wisata. Prasarana 

pemukiman yang harus dilengkapi di dalam kawasan wisata adalah 

kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan 

lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagai mana mestinya, 

yaitu : jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan menciptakan 

bangunan yang teratur, dan jaringan air bersih untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan dan masyarakat. Sedangkan sarana 

lingkungan permukiman sebagai fasilitas penunjang yang berfungsi 

untuk penyelengaraan dan pembangunan pengembangan ekonomi, 

sosial dan budaya yaitu : jaringan saluran pembuangan air limbah 

dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan dan 

jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan 

pencegahan banjir setempat. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka disimpulkan yang dapat 

diperoleh penduduk yang tinggal pada suatu obyek wisata, manfaat 

ini dapat berupa penyediaan fasilitas-fasilitas umum dan tempat 
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pemasaran bagi produk-produk yang diusahakan oleh masyarakat 

setempat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dirjen 

Pariwisata bahwa bagi Indonesia tujuan utama pengembangan 

pariwisata adalah untuk meningkatkan pembinasaan potensi dalam 

lingkup nasional yang sekaligus dapat memberikan berbagi 

manfaat bagi perkembangan daerah. Oleh karena itu diperlukan 

adanya berbagai upaya kebijaksanaan dan pembinaan 

kepariwisataan secara terpadu yang ditunjang oleh sektor lainnya 

sehingga tercipta iklim untuk meningkatkan jumlah arus wisata. 

5. Ekonomi Pariwisata 

Ahli-ahli ekonomi dalam mempelajari pariwisata internasional 

menggunakan istilah invisible export atau ekspor tak kentara atas 

barangbarang dan jasa pelayanan, pariwisata merupakan suatu bentuk 

ekspor yang dianggap menguntungkan, terutama bagi ekonomi nasional 

suatu negara. Untuk mengalakan pembangunan perekonomian dengan 

suatu pertumbuhan yang berimbang kepariwisataan dapat diharapkan 

memegang peranan yang dapat menentukan dan dapat dijadikan 

katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor-sektor lain 

secara bertahap. Pertumbuhan yang berimbang bagi perekonomian itu 

dapat terjadi sebagi akibat majunya pertumbuhan industri pariwisata 

yang dikembangkan dengan baik. Menurut Spillane kemajuan 

pengembangan pariwisata sebagai industri, ditunjang oleh macam-
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macam usaha yang perlu dikelola secara terpadu dan baik, diantaranya 

ialah : 

1. Promosi untuk memperkenalkan obyek wisata 

2. Transportasi yang lancer 

3. Kemudahan keimigrasian dan birokrasi 

4. Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman 

5. Pemandu wisata yang cakap 

6. Penawaran barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga 

yang wajar 

7. Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik 

8. Kondisi keberhasilan dan kesehatan lingkungan hidup 

Berbagai pernyataan yang dilontarkan oleh pihak pemerintah 

secara sporadis, keinginan untuk meningkatkan pengembangan 

pariwisata di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain : 

a. Makin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa 

dengan 

waktu lalu 

b. Merosotnya nilai ekspor kita di sektor-sektor non minyak 

c. Prospek pariwisata yang tetap memperlihatkan kecenderungan 

meningkat secara konsisten 

d. Besarnya potensi yang kita miliki bagi pengembangan wisata di 

Indonesia 
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C. Media Sosial 

1. Pengertian Media Sosial 

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. 

Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah 

komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang 

populer sekarang ini antara lain : Blog, Twitter, Facebook dan Instagram. 

Definisi lain dari social media juga di jelaskan oleh Antony Mayfield. 

Menurutnya Media sosial adalah media dimana penggunanya dengan 

mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, 

termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum 

maya, termasuk virtual worlds (dengan avatar/karakter 3D).49 

Definisi lain menurut para ahli, Menurut mandibergh media social 

adalah media yang mewadahi kerja sama diantara pengguna yang 

menghasilkan konten (user generated content). Menurut shirky, media 

social adalah perangkat lunak social merupakan alat untuk meningkatkan 

kemampuan pengguna untuk berbagi, bekerjasama diantara pengguna 

dan melakukan tindakan secara kolektif  yang semuanya berada diluar 

kerangka institusional maupun organisasi.50 Media Sosial adalah medium 

di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya 

maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan 

pengguna lain, dan membentuk ikatan social secara virtual. Media social 

yang penulis teliti yakni media social Instragram. 

                                                           
49

 http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsikarakteristik/ diakses 

padatanggal 7 Agustus 2017 pukul 18.00 
50

 Rulli Nasrullah, Media Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)., h. 11 
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2. Fungsi Media Sosial 

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:51 

a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi 

sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. 

b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah 

media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (“one to 

many”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience 

(“many to many”). 

c. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. 

Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat 

pesan itu sendiri. 

3. Karakteristik Media Sosial 

Berikut beberapa karakteristik yang ada pada Media sosial :52 

a. Partisipasi  

Mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang 

tertarik atau berminat menggunakannya, hingga mengaburkan batas 

antara media dan audience (bdk. Media massa/media siaran) 

b. Keterbukaan 

Kebanyakan media sosial terbuka bagi umpan balik dan partisipasi 

melalui sarana-sarana voting, komentar dan berbagi informasi. 

Jarang sekali dijumpai batasan untuk mengakses dan 

                                                           
51

 http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsikarakteristik/ diakses 

padatanggal 7 Agustus 2017 pukul 18.00 
52

 http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsikarakteristik/ diakses 

padatanggal 7 Agustus 2017 pukul 18.00 
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memanfaatkan isi pesan (perlindungan password terhadap isi 

cenderung dianggap aneh) 

c. Perbincangan 

Memungkinkan terjadinya perbincangan antar pengguna secara dua 

arah. 

d. Komunitas 

Media sosial memungkinkan terbentuknya komunitas komunitas 

secara cepat (instan) dan berkomunikasi secara efeketif tentang 

beragam isu/kepentingan (dari hobi fotografi, politik, hingga 

tanyangan TV favorit). 

e. Keterhubungan 

Mayoritas media social tumbuh subur lantaran kemampuan 

melayani keterhubungan antar pengguna, melalui fasilitas tautan 

(links) ke website, sumber-sumber informasi dan pengguna-

pengguna lain. 

4. Jenis-jenis Media Sosial 

Berdasarkan jenis-jenisnya, media sosial dibedakan menjadi enam 

kategori besar untuk melihat pembagian media yaitu:53 

a. Media jejaring sosial  

b. Jurnal online 

c. Jurnal online sederhana atau mikroblog 

d. Media berbagi 

                                                           
53

 Ibid., h. 39 
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e. Penanda social 

f. Media konten bersama atau wiki. 

 

D. Pendapatan Masyarakat 

1. Pendapatan Sebagai Ukuran Tingkat Kesejahteraan  

Pertumbuhan kebutuhan dasar (basic needs) manusia seperti 

pangan, sandang dan perumahan sangat ditentukan oleh besar kecilnya 

pendapatan yang diperoleh dari seorang individu dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pendapatan adalah merupakan 

usaha manusia dalam kegiatan produksi, hal ini sesuai dengan pendapat 

Sukirno yang mengemukakan bahwa pendapatan adalah perolehan yang 

berasal dari biaya faktor produksi atau jasa-jasa produktif. Pendapatan 

yang diperoleh seorang individu ditentukan oleh besar kecilnya skala 

usaha yang dikerjakannya dan semakin tinggi skala usaha tersebut, maka 

semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, dan pada akhirnya tingkat 

kesejahteraan akan semakin meningkat dalam artian bahwa biaya 

konsumsi yang dibelanjakan akan semakin besar. Hal ini sejalan dengan 

apa yang dikemukakan oleh Sukirno bahwa semakin tinggi pendapatan 

disposibel yang diterima rumah tangga, semakin besar konsumsi yang 

dibelanjakan.  

Pendapat diatas memberikan gambaran bahwa jika pendapatan 

diterima meningkat maka kebutuhan untuk konsumsi akan semakin 

banyak terpenuhi. Bagi masyarakat pesisir peningkatan hasil usahanya 

adalah sangat penting untuk meningkatkan pendapatannya. 
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Menurut Badan Pusat Statistik untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan digunakan ukuran sebagai berikut : 

a. Pendapatan rumah tangga 

b. Konsumsi rumah tangga 

c. Keadaan tempat tinggal 

d. Kesejahteraan anggota rumah tangga 

e. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan. 

f. Pakaian anggota rumah tangga 

g. Kemudahan 

Berdasarkan ukuran tersebut dapat dilihat bahwa yang paling 

penting adalah pendapatan rumah tangga, jika pendapatan rumah tangga 

meningkat maka secara otomatis akan meningkat konsumsi rumah tangga 

dan seterusnya sampai kemudian memasukan anak ke sekolah yang lebih 

tinggi.  

Ukuran harga beras per kilogaram menunjukkan pendapatan 

masyarakat pesisir dapat dihitung apakah mereka tergolong miskin 

sekali, miskin atau hampir miskin. Jadi ukuran tingkat kesejahteraan 

dapat dilihat berdasarkan perubahan kebutuhan, namun dari cara hidup 

masyarakat pedesaan kesejahteraan bukan saja karena pemenuhan 

kebutuhan konsumsi. Hal ini selaras dengan pendapat Sukirno bahwa 

kesejahteraan seorang bersifat subyektif artinya setiap orang mempunyai 

cara pandangan hidup, tujuan dan cara hidup berbeda-beda pula terhadap 

faktor yang menetukan tingkat kesejahteraan mereka. 
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Secara umum pendapatan dapat diartikan sebagai hasil pencaharian 

(usaha dan sebaginya) yakni semua hasil usaha yang diperoleh seseorang 

anggota masyarakat atau individu. Sedangkan dari sudut pandang 

ekonomi, pendapatan diartikan sebagai pembayaran pendapatan/balas 

jasa pada seluruh faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. 

Tingkat pendapatan salah satu indikator kesejahteraan sosial karena 

semakin tinggi tingkat penerimaan pendapatan, maka tingkat 

kesejahteraan akan lebih baik. Kasus ekonomi menurut Winardi, 

mengatakan bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi 

lainnya yang dicapai dari pada penggunaaan kekayaan atau jasa-jasa 

manusia. Ackley menyatakan bahwa pendapatan sebagai jumlah 

penghasilan yang diperoleh jasa-jasa produksi yang diserahkannya pada 

waktu tertentu atau diperolehnya dari harta kekayaan. 

Menurut pandangan Djojohadikusumo bahwa pada hakekatnya 

tingkat hidup tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi 

unsur pangan, sandang, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Lima 

jenis pokok ini bagi kebanyakan penduduk dunia masih kurang tercukupi 

baik secara kuantitatif untuk dapat mempertahankan derajat kehidupan 

manusia secara wajar. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka 

taraf hidup kehidupan masyarakat atau individu sangat di tentukan oleh 

tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. 

Usaha peningkatan pendapatan masyarakat telah banyak dilakukan 

akan tetapi hasil yang dicapai belum maksiamal dimana dipengaruhi oleh 
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berbagai faktor seperti pendidikan, umur dan lain sebagainya. Kebutuhan 

pokok yang paling mendasar adalah pangan, sandang dan papan. 

Penciptaan lapangan kerja masyarakat dengan memberdayakan berbagai 

sumber daya yang dimiliki seperti lahan dan skill, merupakan upaya 

konkrit yang perlu dilakukan sehingga mereka dapat memperoleh 

pendapatan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya tersebut. 

Disamping mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat 

juga diupayakan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. 

Kamaluddin mengatakan bahwa pendidikan memainkan peranan penting 

dalam menurunkan kemiskinan dalam jangka panjang dengan 

memberikan kepada kelompok miskin keahlian dan keterampilan yang 

diperlukan untuk menaikkan produktivitas dan pendapatan mereka. 

Pendidikan dasar dan yang setingkat merupakan hal yang kritis untuk ini 

sebagaimana diperlihatkan oleh tingkat pengembalian sosialnya (social 

lates of return) yang tinggi bagi peningkatan kualitas sumber daya 

Indonesia. 

2. Pendapatan Dalam Perspektif Islam 

Menurut struktur atas legalisasi Islam, pendapatan yang berhak 

diterima ditentukan melalui dua metode yaitu Ujrah (kompensasi, 

imbalan jasa, dan upah), yang kedua adalah bagi hasil.
54

 Seorang pekerja 

berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja 

yang dilakukan, dan berhak meminta bagian profit atau hasil dengan 

                                                           
54

 Yusuf Wardhawi, Loc Cit. h.234 
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rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja. 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra’ ayat 7, Al-Baqarah Ayat 172 

dan QS. Huud Ayat 6: 

                              

 

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang 

Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha 

mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya (QS. Al-Isra’ 

ayat 7) 

 

                            

      

172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang 

baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, 

jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (Al-Baqarah Ayat 172) 

 

                             

        

 

Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan 

Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam 

binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab 

yang nyata (Lauh Mahfuzh) (QS. Huud Ayat 6) 
 

Islam mengatur masalah pendapatan dalam konteks Ujrah untuk 

menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak diperingatkan untuk 

bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak 

terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga merugikan 

kepentingannya sendiri. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama dilakukan, sebelumnya 

ada  beberapa penelitian terlebih dahulu yang membahas mengenai strategi 

promosi melalui media sosial terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, 

diantaranya akan disajikan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Judul 

Penelitian 

dan Penulis 

Masalah Hasil Penelitian 

1 Social 

Strategy Pada 

Media Sosial 

Untuk 

Promosi 

Pariwisata 

Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta. 

Penulis : 

Zahrotul 

Umami.55 

Yogyakarta 

merupakan tujuan 

wisata dalam negeri 

yang cukup 

menjanjikan dengan 

berbagai 

kelebihannya. 

Pelaku pariwisata 

D.I Yogyakarta 

memanfaatkan 

media sosial untuk 

memasarkan 

produknya kepada 

masyarakat secara 

luas. Akan tetapi 

melihat kurang 

efektifnya promosi 

melalui media sosial 

Social strategy dan strategy 

impact untuk promosi 

pariwisata Yogyakarta 

dapat menjalin hubungan 

antara pelaku pariwisata 

dengan wisatawan baik 

online maupun offline. 

Kegiatan promosi dapat 

dilakukan dengan mudah 

memberikan awareness dan 

diteruskan oleh followers 

media sosial kepada 

pengguna media sosial 

lainnya.  

                                                           
55

Zahrotul Umami. Social Strategy Pada Media Sosial Untuk Promosi Pariwisata Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Jurnal Interaksi,Vol.4 No.2, Juli: 2015. (Undip:Semarang).  
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beberapa pelaku 

pariwisata merubah 

strategi yang 

dilakukan yaitu 

dengan melakukan 

social strategy 

melalui social 

impact dan strategy 

impact. 

 

2 Analisis 

Strategi 

Promosi 

Pariwisata 

Melalui Media 

Sosial Oleh 

Kementrian 

Pariwisata RI 

(Studi 

deskriptif pada 

akun 

instagram 

@indtravel). 

Penulis : Gita 

Atiko, dkk.56 

Perkembangan 

teknologi yang 

semakin pesat 

terjadi diseluruh 

negara termasuk di 

Indonesia. salah satu 

yang tumbuh begitu 

cepat adalah 

penggunaan akun 

instagram.  

Kementrian pariwisata RI 

telah melakukan kegiatan 

promosi pariwisata dengan 

maksimal melalui instagram 

untuk mencapai tujuan 

utamanya yaitu untuk 

mempromosikan pariwisata 

Indonesia dan melekatkan 

kesan bahwa Indonesia 

menakjubkan melampaui 

harapan dan perkiraan. 

Penyusunan strategi 

promosi menggunakan 

media sosial Instagram 

yang dilakukan oleh 

Kemenpar memiliki 

beberapa tahapan yang 

mampu mempermudah 

                                                           
56

Gita Atiko,dkk.Analisis Strategi  Promosi  Pariwisata Melalui Media Sosial Oleh 

Kementrian Pariwisata RI (studi deskriptif pada akun instagram @indtravel). Jurnal e-proceeding 

of Management:Vol.2,No.2, Agustus, 2016. 
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Kemenpar dalam mencapai 

tujuannya. Tahapan yang 

dilakukan adalah 

penciptaan konten, 

penentuan platform, 

perencanaan program, 

implementasi program, 

monitoring dan evaluasi. 

3 Pengaruh 

Kunjungan 

Wisata 

Terhadap 

Pendapatan 

Masyarakat di 

Desa Medewi, 

Kecamatan 

Pekutaan, 

Kabupaten 

Jembrana 

Tahun 2012-

2015. 

Penulis : Selly 

Ardianti.57 

Bali merupakan 

destinasi pariwisata 

yang sangat terkenal 

sampai ke 

mancanegara. 

Pariwisata yang ada 

di desa Medewi 

adalah pantai 

Medewi yang 

dikelola oleh 

masyarakat sekitar.  

 Jumlah  kunjungan 

sebanyak 3.076 

pengunjung yang 

diperoleh dari jumlah 

tamu yang menginap di 

hotel/home stay selama 

tahun 2016.  

 Pendapatan masyarakat 

adalah Rp. 3.000.000 

sampai Rp.40.000.000 per 

bulan. 

 Pengaruh kunjungan 

wisata terhadap 

pendapatan masyarakat 

menunjukkan bahwa 

wisata tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan 

masyarakat, karena nilai t-

hitung pada p-value = 

0,117 >  α = 0,05. 

                                                           
57

Selly Ardianti. Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Pendapatan Masyarakat di desa 

Medewi, Kecamatan Pekutaan, Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2015. Ejournal Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Vol.9 No.1 , Universitas Pendidikan Ganesha : 2017. 
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4 Analisis 

Strategi 

Internet 

Marketing 

Butik Online 

di Surabaya 

Melalui 

Instagram. 

Penulis: Desti 

Putri Lestari.58 

Perkembangan 

teknologi telah 

merubah cara 

interaksi dalam 

komunikasi 

pemasaran dari face 

to face menjadi 

screen to face. 

Terkait dengan 

perkembangan 

tersebut pemilik 

butik berpindah dan 

mulai memasarkan 

produknya melalui 

akun instagram. 

Stratgei yang diterapkan 

oleh pemilik butik online 

adalah celebrityendorse  

instagram dan event online 

berupa giveaway. 

Kekuatan visual yang 

ditampilkan melalui 

selebgram dimanfaatkan 

untuk menciptakan 

interaktifitas dengan 

tujuan promosi. Sehingga 

internet marketing melalui 

instagram lebih 

mengunggulkan pada 

kekuatan visual jika 

dibandingkan dengan 

media sosial lainnya. 

Instagram juga mampu 

memfasilitasi pemilik 

butik online dalam 

menerapkan promotion 

tools. 

5 Analisis 

Strategi 

Promosi 

Dalam 

Pengembanga

n Pariwisata 

(Studi Pada 

Untuk mengetahui 

dampak strategi 

promosi dalam 

meningkatkan 

kunjungan 

wisatawan dan  

mengetahui strategi 

 Promosi yang dilakukan 

oleh Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif adalah 

ikut dalam kegiatan 

festifal, pameran, 

memasang iklan melalui 

beberapa media cetak 

                                                           
58

Desti Putri Lestari. Analisis Strategi Internet Marketing Butik Online di Surabaya 

Melalui Instagram.  Jurnal Commonline Departemen Komunikasi, Vol.4,No.2. Surabaya:2015.   
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Pariwisata 

Kabupaten 

Pesawaran) 

Penulis: 

Mangifera 

Marsya 

Nurulwaasi
59

 

promosi apa yang 

paling efektif untuk 

meningkatkan 

jumlah wisatawan di 

Kabupaten 

Pesawaran. 

seperti brosur, pamflet dan 

mengadakan event 

pariwisata.  

 Promosi yang dilakukan 

melalui media cetak tidak 

memberikan dampak yang 

signifikan dalam 

meningkatkan kunjungan 

wisatawan karena 

kecenderungan 

masyarakat saat ini lebih 

banyak mengakses media 

internet. 

 Event  kepariwisataann 

yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Kabupaten 

Pesawaran merupakan 

promosi yang paling 

efektif dalam 

meningkatkan kunjungan 

wisatawan karena dalam 

setiap event  yang 

diselenggarakan memiliki 

target untuk 

mendatangkan 

pengunjung dalam jumlah 

besar. 
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Mangifera Nurul Waasi. Analisis Strategi Promosi Dalam Pengembangan Pariwisata 

(Studi Pada Pariwisata Kabupaten Pesawaran). Skripsi dipublikasikan: Universitas Lampung, 

2017.  
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6 Dampak 

Pariwisata 

Pulau 

Pahawang 

Kabupaten 

Pesawaran 

Terhadap 

Pendapatan 

Ekonomi 

Masyarakatny

a.  

Penulis : Yumi 

Sherlyana.
60

 

 

Untuk 

mendeskripsikan 

peran Dinas 

Pariwisata dalam 

mengembangkan 

potensi wisata 

pahawang, dan 

bagaimna partisipasi 

masyarakat dalam 

rangka 

meningkatkan 

pariwisata Pulau 

Pahawang serta 

bagaimana 

dampaknya terhadap 

pendapatan 

masyarakatnya. 

 Dampak perkembangan 

pariwisata Pahawang yaitu 

dapat meningkatkan 

pendapatan ekonomi 

masyarakat sekitar dengan 

memberikan peluang 

usaha. 

7 Peran 

Pariwisata 

Terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat Di 

Sektor 

Lapangan 

Pekerjaan dan 

Perekonomian 

Tahun 2009-

Kota Batu 

merupakan aset 

wisata utama di 

Jawa Timur yang 

berskalan Nasional 

maupun 

Internasional. Kota 

Batu memiliki 

potensi pariwisata 

yang besar, baik 

 Peran pariwisata memiliki 

peran positif terhadap 

kesejahteraan masyarakat 

Kota Batu di sektor 

lapangan pekerjaan dan 

perekonomian. 

 Potensi wisata yang 

berkembang dan menjadi 

andalan Kota Batu pada 

saat ini adalah wisata 
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Yumi Sherlyana. Dampak Pariwisata Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran 

Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakatnya. Skripsi dipublikasikan: Universitas Bandar 

Lampung, tahun 2017.  



 
58 

 

2013 (Studi 

Kasus Kota 

Batu)
61

 

Penulis: 

Renaldy 

Rakhman 

Luthfi 

wisata alam, buatan, 

maupun budaya. 

Sebagi salah satu 

faktor pembnagunan 

yang dapat memicu 

pertumbuhan 

ekonomi oleh karena 

itu penelitian ini 

dilakukan untuk 

mengetahui 

pengaruh pariwisata 

terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat. 

sejarah dan budaya. 
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Renaldy Rakhman Luthfi. Peran Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 

Sektor Lapangan Pekerjaan dan Perekonomian Tahun 2009-2013 (Studi Kasus : Kota Batu). 

Skripsi Dipublikasikan : Universitas Brawijaya, Surabaya, Tahun 2013.  
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BAB III 

PENYAJIAN DATA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa 

Desa Pulau Pahawang merupakan desa kepulauan yang terletak di 

perairan teluk Lampung, secara administratif Pulau Pahawang 

merupakan salah satu  dari 10 Desa yang berada di wilayah Kecamatan 

Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.yang berjarak  ± 25 KM dari 

Kecamatan Marga Punduh. Berikut adalah peta lokasi Pulau Pahawang 

Gambar 3.1 

Peta Wisata Desa Pulau Pahawang 

 
Sumber : Google. 

Sekitar tahun 1930-an  Pulau ini memiliki pemerintahan sendiri 

yang di Pimpin oleh   Bp.Ali dengan sebutan Jaro’. Urutan pejabat yang 

pernah memimpin Pulau Pahawang sebagai berikut : 
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Tabel 3.1.  

Nama-nama Jaro/Kepala Kampung/Kepala Desa 

Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran 
 

No Periode Nama Kepala Desa Keterangan 

1.  1930 – 1965 Bp. Ali Jaro 

2.  1965 – 1973 
Bp. Kamdan Marka Kepala 

Kampung 

3.  1973 – 1977 Bp. M. Khotib Kepala Desa 

4.  1977 – 2002 Bp.M. Syahril Karim Kepala Desa 

5.  2002 – 2003 Bp. Selamet PLT 

6.  2003 – 2008 Bp. Kamaludin Arsad Kepala Desa 

7.  2008 – 2009 Bp. Selamet PLT 

8.  2009 – 2014 Bp. Kamaludin Arsad Kepala Desa 

9.  2014 – 2015 Bp. Selamet PLT 

10.  2015 – 2021 Bp. Ahmad Salim Kepala Desa 

Sumber : Data desa tahun 2017.
62

 

2. Kondisi Pemerintah Desa 

a. Pembagian Wilayah Desa 

Desa pulau pahawang yang mempunyai luas wilayah 1.020 ha, 

terbagi dalam 6 Dusun yang terdiri dari 12 Rukun Tetangga (RT). 

Adapun pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2. 

Pembagian Wilayah Desa  

Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran 

No Dusun Luas Nama Kadus / RT 
Jumlah KK / 

Jiwa 

1 Dusun I Suak 

Buah 

 Syafaatulloh  81/285 

  RT 001   Madari 49/147 

  RT 002   Solahudin 42/138 

2 Dusun II 

Penggetahan 

 Sapturi Saad 76/267 
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Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi, Pahawang : Agustus, 2017.   
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  RT 003   Rohman 42/128 

  RT 004   Robiyanto 34/139 

3 Dusun III 

Jeralangan 

 Suhendri 79/275 

  RT 005   Rohmatulloh 42/148 

  RT 006   Saproni 37/127 

4 Dusun IV 

Kalangan 

 Sulaiman 63/222 

  RT 007   Su’ebi 32/121 

  RT 008   Nawawi 31/101 

5 Dusun V 

Pahawang 

 Sarbanik 108/382 

  RT 009   Sardan 59/213 

  RT 010   Masrudin 46/169 

6 Dusun VI 

Cukuh Nyai 

 Sujito 80/288 

  RT 011   Hasanudin 41/151 

  RT 012   Ahmad Hamami 39/137 

 Sumber : Data desa tahun 2017 

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

Desa pulau pahawang menganut sistem kelembagaan 

Pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai 

berikut:   
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Gambar 3.2 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran 

 

 

Sumber : Data Desa Pulau Pahawang Tahun 2017 

3. Kondisi Geografis Pulau Pahawang 

a. Letak dan Luas Wilayah 

Desa Pulau Pahawang merupakan salah satu dari  10 Desa di 

wilayah Kecamatan Marga punduh, yang terletak ± 25 Km kearah 

Timur dari kota kecamatan.
63

 Desa Pulau Pahawang mempunyai luas 

wilayah seluas 1.020 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Ratai. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Punduh. 

c. Sebelah timur berbatasan dengan  Teluk Lampung. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tajur. 
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Hasil wawancara dengan bapak Slamet Riyadi, Pahawang : Agustus 2017.  
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b. Iklim 

Iklim di Desa pulau pahawang, sebagai mana desa-desa lain di 

wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan 

(Tropis), hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola 

tanam yang ada di Desa pulau pahawang Kecamatan Marga Punduh. 

c. Keadaan Sosial 

1) Jumlah Penduduk 

Desa Pulau Pahang mempunyai jumlah penduduk 1.719 

jiwa,dengan perincian sebagai berikut :  

Tabel 3.3. 

 Jumlah Penduduk Desa  

Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran 

 

Dusun  

I 

Dusun  

II 

Dusun  

III 

Dusun  

IV 

Dusun  

V 

Dusun 

VI 

285 267 275 222 382 288 

 Sumber :Data Desa Pulau Pahawang Tahun 2017. 

2) Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Pahawang adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 3.4.  

Tingkat Pendidikan Masyarakat  

Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran 

 

Pra 

Sekolah 

Tidak 

Sekolah 
SD SMP SMA Sarjana 

305 259 532 383 233 7 

 Sumber : Data desa tahun 2017 
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3) Sarana dan Prasarana Desa 

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Pulau Pahawang 

secara garis besar adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.5.  

Sarana/Prasarana Desa  

Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran 

 

No Sarana/ Prasarana Jumlah Ket 

1 Sarana Ibadah   

 o Masjid/ Mushola 4/3  

 o Gereja -  

 o Pura -  

2 Sarana Pendidikan   

 o PAUD 1  

 o SD 1  

 o TPA 4  

 o SMP Satap 8 Pesawaran 1  

 o SMA Pahawang 1  

3 Sarana Kesehatan   

 o Puskesmas Pembantu 1 Tidak ada 

sarana 

Prasarana  

medis 

 o PoskesDes 1  

 o Posyandu 2 Di rumah 

warga 

4 Sarana Pemerintahan   

 o Balai Desa 1 Perlu 

perbaikan 

 o Kantor Desa 1  

5 Sarana Keamanan   

 o Poskamling 6  

6 Sarana Transportasi   

 o Jalan Dusun   

 o Jalan Desa 15,7  KM Paving Blok 

7 Sarana Olah Raga   
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 o Lapangan Bola Kaki   

 o Lapangan Volly  2 Di 

pekarangan 

warga 

 o Lapangan Bulutangkis 1 Lapangan 

tanah 

8 Sarana Umum Lainnya   

 o TPU 4 Tesebar di 4 

dusun 

Sumber : Data desa tahun 2017 

4. Keadaan Ekonomi Penduduk 

a. Mata Pencaharian Penduduk 

Karena Desa pulau pahawang merupakan Desa pertanian/berkebun, 

maka sebagaian besar penduduknya bermata pencahariaan sebagai 

petani, dengan jumlah penduduk usia belum/ tidak produktif 303 

jiwa.
64

 Sedangkan jumlah usia produktif selengkapnya sebagai 

berikut : 

Tabel 3.6. 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian 

Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran 

 

No Mata Pencaharian L P Jumlah % 

1 PNS 4 3 7 0,4  

2 POLRI 2  2 0,1 

3 TNI 3  3 0,2 

4 Tani 225 206 431 25 

5 Buruh Tani 54 44 98 5,9 

6 Pensiunan  3 3 0,2 

7 Jasa Pengobatan Alternatif 1 2 3 0,2 

8 Pengrajin Industri Rumah 

Tangga 

25 29 54 3,1 

9 Pedagang Keliling 6 5 11 0,5 
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10 Peternakan 15  15 0,8 

11 Nelayan 217  217 12,6 

12 Montir 4  4 0,2 

13 Pengusaha Kecil dan 

Menengah 

32 160 2 11,1 

14 Karyawan Perusahaan 

Swasta 

11 28 39 2,2 

15 Belum Bekerja 243 397 640 37,5 

 Jumlah 842 877 1719 100

% 

Sumber : Monografi Desa Pulau Pahawang 2017 

b. Pola Penggunaan Tanah 

Penggunaan tanah di Desa pulau pahawang sebagian besar 

dipergunakan untuk lahan perkebunan dan sisanya perumahan 

penduduk. 

c. Pemilik Ternak 

Penduduk Desa pulau pahawang selain bermata pencaharian 

sebagia petani juga beternak sebagai usaha sampingan keluarga. 

Jenis ternak yang dipelihara merupakan ternak yang umum 

dipelihara oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Jumlah 

kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa pulau pahawang 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.7. 

Kepemilikan Ternak Masyarakat 

Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran 

 

Ayam/Itik Kambing Sapi Lain-lain 

3 5 4 3 

Sumber : Data desa tahun 2017 
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B. Gambaran Umum Pariwisata Pulau Pahawang 

1. Sejarah Pariwisata Pulau Pahawang 

Pada awal tahun 1995 pahawang adalah desa yang mayoritas 

masyarakatnya petani dan nelayan, menurut cerita masyarakat sekitar jika 

di pagi hari pantai pulau pahawang bagaikan negara yang berkonflik 

sering terdengar letusan letusan dahsyat  yang bergemuruh, tetapi itu 

bukan negera yang sedang berperang tetapi itu adalah para nelayan yang 

tidak bertanggung jawab mereka mencari ikan dengan cara mengebom 

laut sebagai cara pintas untuk mendapatkan ikan, bukan hanya itu 

kebaaanyakan dari masyarakat menjual karang, ikan nemo dan tanaman 

tanaman bawah laut untuk di ekspor dan itu sifatnya merusak lingkungan 

dan aktifitas seperti itu adalah hal yang biasa dan itu umum dilakukan 

oleh masyarakat setempat.
65

  

Pada awal 1997 masuklah lembaga Suadaya Masyarakat (MITRA 

BANTALA) , tujuan mereka adalah pembinaan masyarat untuk menjaga 

lingkungan dan melestarikan alam karena Pulau Pahawang memiliki 

hutan magrouf yang sangat luar biasa, maka dari itu mitra bantala terus 

membimbing masyarakat untuk menanam mangrove dan 

membudidayakannya, sedangkan para nelayan yang keseharianya 

mengambil tanaman bawah laut untuk di ekspor di berikan pemahaman 

agar tidak menjual barangnya tetapi hanya menjual pandanganya. Setelah 

tanam mangrove mulai berjalan  pulau pahawang menjadi suatu destinasi 
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Ekowisata atau wisata Edukasi tentang Mangrove maka dari itu banyak 

para akademisi, pemerintahan, dan masyarakat umum berkunjung untuk 

penelitian tentang mangrove.
66

  

Setelah mulai berjalan wisata edukasi warga yang biasanya 

merusak terumbu karang dan tanaman bawah laut sudah menjelma 

sebagai warga yang gemar menanam terumbu karang, setelah tanaman 

mereka berhasil mulailah pera pengunjung mangrof ingin menikmati 

wisata bawah lautnya.
67

 

 Dengan adanya media sosial yang mendunia tidak jarang 

wisatawan mengabadikan momen mereka dan mengunggahnya kemedia 

sosial milik mereka, karena sifat media sosial yang tidak terbatas 

informasi itu cepat menyebar luas kemasyarakat sehingga mereka yang 

memiliki kegemaran untuk berlibur memilih pariwisata pulau Pahawang 

sebagai tujuan pariwisata mereka. 

2. Jumlah Destinasi  Pariwisata Pulau Pahawang 

Sejak pariwisata Pulau Pahawang mengalami kemajuan yang 

sangat pesat, masyarakat desa sekitar mulai mencoba meraih peruntungan 

dengan membuka beberapa destinasi atau yang biasa disebut spot 

pariwisata, yaitu diantaranya
68

: 
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a. Taman Nemo 

Gambar 3.3 

Taman Nemo 

 
Sumber : Google 

Taman nemo merupakan spot snorkling pertama yang ada di Pulau 

Pahawang. Berkat spot inilah pada akhirnya Pulau Pahawang 

menjadi ramai pengunjung.
69

 

b. Cukuh Bedil 

Gambar 3.4 

Cukuh Bedil 

 
Sumber: Google 

 

Cukuh Bedil merupakan spot snorkling dengan kedalaman antara 2 

– 4 meter yang menyajikan pemandangan ikan dan terumbu karang 

yang indah serta batu yang bertuliskan “Taman Laut Pahawang”. 
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c. Gosong Bekri 

Gambar 3.5 

Gosong Bekri 

 
Sumber : Google. 

Menjadi spot terbaik karena di spot Gosong Bekri ini terdapat candi 

yang terletak di bawah laut. 

d. Gosong Pancong 

Gambar 3.6 

Gosong Pancong 

 
Sumber : Google 

 

Tempat yang unik karena pada destinasi ini kita menjumpai sebuah 

kombinasi unik dimana disatu sisi pengunjung bisa berdiri diatas 

karang dan disisi lain terdapat candi disisi laut yang lebih dalam.
70
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e. Pulau Pahawang Kecil 

Gambar 3.7 

Pulau Pahawang Kecil 

 
Sumber : Google. 

Pulau Pahawang kecil adalah sebuah Pulau yang memiliki 

satu cottage pribadi yang dimiliki oleh warga negara asing 

bernama Mr.Jo. letak Pahawang kecil berdekatan dengan 

Pahawang besar yakni hanya ditempuh dalam waktu 10 menit. Mr. 

Jo ini yang memiliki peran yang sangat banyak bagi masyarakat 

Desa Pahawang pada umumnya beliau banyak membantu dalam 

pembangunan infrastruktur di Pulau Pahawang besar termasuk 

dermaga yang berada di Dusun II yang merupakan dermaga utama 

karena di dusun tersebut terletak kantor kelurahan desa Pulau 

Pahawang. Selain itu Mr.Jo banyak membantu dalam hal 

pendidikan masyarakat yaitu dengan membangun SD sampai SMA 

untuk masyarakat.
71

  

Di Pulau Pahawang kecil ini pada mulanya dibuka untuk 

umum bagi pengunjung yang ingin berfoto di depan cottage atau 
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72 

 

Villa milik Mr. Jo akan tetapi karena beberapa pelanggaran yang 

dilakukan oleh pengunjung sehingga pada saat ini Pahawwang 

kecil ditutup untuk umum. 

f. Pulau Pahawang Besar 

Gambar 3.8 

Pulau Pahawang Besar 

 
Sumber: Google. 

 Pulau Pahawang Besar adalah Pulau tempat seluruh 

masyarakat Desa Pulau Pahawang tinggal. Pulau ini dibuka untuk 

umum dengan menyajikan berbagai macam pesona keindahan alam 

sebagai destinasi unggulan masyarakat Pulau Pahawang. 

g. Hutan Mangrove 

Gambar 3.9 

Hutan Mangrove 

 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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Hutan Mangrove merupakan salah satu kekayaan alam yang 

terletak di Dusun Suak Buah (Dusun I) desa Pulau Pahawang. 

Selama ini hutan Mangrove kurang tereksplorasi karena medan 

yang kurang memadai dan oleh karena itu pihak desa memfasilitasi 

untuk membangun track hutan Mangrove yang akan beroperasi 

mulai Desember 2017 demi meningkatkan pengunjung di dusun 

suak Buah ini. 

3. Jumlah Pelaku Pariwisata Pulau Pahawang 

Desa Pulau Pahawang sebagai desa yang baru menyadari bahwa 

daerahnya memiliki potensi alam yang sangat luar biasa yang layak 

untuk dikembangkan di empat tahun terakhir ini akan tetapi tidak semua 

masyarakat yang mampu melihat potensi dan memanfaatkan peluang 

yang ada sehingga berikut dirangkum beberapa elemen yang mendukung 

adanya destinasi Pulau Pahawang kedalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.8 

Jumlah Pelaku Pariwisata Pulau Pahawang 

No Elemen Sampel Jumlah Populasi 

1 Pengrajin Industri Rumah 

Tangga 
37 

2 Pengusaha Kecil dan Menengah 24 

3 Pemilik Homestay 248 

4 Pemilik spot snorkling 15 

5 Jumlah 324 

Sumber: Data Primer Tahun 2017 
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4. Tarif Pariwisata Pulau Pahawang 

Tarif open trip Pulau Pahawang adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.9 

Tarif Paket Pariwisata Pulau Pahawang 

 

No Paket Wisata Harga Fasilitas 

1 Paket dua hari satu malam 

(dari Pelabuhan Merak) 

475.000 

 

a. Tiket kapal 

Ferry (ekonomi) 

b. Transportasi AC 

(jelajah pulau)  

c. Homestay di 

Pulau Pahawang 

d. Toure Guide 

e. Pelampung 

f. Makan 4 x 

g. Air minup 

selama 

perjalanan 

h. BBQ 

i. Dokumentasi 

(Under/upwater) 

2 Paket dua hari satu malam 

(dari Kota Bandar 

Lampung) 

450.000 

3 Paket dua hari satu malam 

(dari Dermaga Ketapang) 

380.000 

4 Paket satu hari 180.000 a. Transportasi AC 

(jelajah pulau) 

b. Tour guide 

c. Pelampung 

d. Dokumentasi 

(under/upwater) 

Sumber : Data Primer Tahun 2017 

5. Jumlah dan Tarif Homestay 

Jumlah homestay baik yang merupakan rumah warga maupun homestay 

khusus pariwisata di Pulau Pahawang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.10 

Jumlah Homestay 

Lokasi Jumlah Homestay Keterangan 

Dusun 1 20 Homestay terdiri dari 

rumah warga dan 

homestay yang sengaja 

dibangun untuk 

kepentingan pariwisata. 

Dusun 2 108 

Dusun 3 90 

Dusun 4 19 

Dusun 5 4 

Dusun 6 7 

Sumber : Data Primer Tahun 2017. 

 

Berikut adalah tarif homestay yang dikenakan kepada pengunjung  

Tabel 3.11 

Tarif Homestay Pulau Pahawang 

No Paket Harga 
Fasilitas 

1. Paket hemat 50.000 / malam a. tempat menginap 

satu malam 

b. kasur 

2. Paket nyaman 100.000 / malam a. tempat menginap 

satu malam 

b. kasur +kipas angin 

c. makan 2 x 

3. Paket VIP 200.000/malam a. kamar ber AC 

b. makan 3 x 

c. Coffe break pagi hari 

d. Snack 

4 Paket VVIP 300.000/malam a. Kamar khusus 

homestay  

b. Kamar ber AC 

c. Kamar mandi 

didalam 

d. Coffe break pagi hari 

e. Snack 

f. Petugas kebersihan 

Sumber : Data Primer Tahun 2017 
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6. Jumlah Pengunjung 

Data jumlah wisatawan yang mengunjungi Pulau Pahawang yang 

tercatat di Pengurus Pokdarwis adalah sebagai berikut
72

 : 

Tabel 3.12 

Jumlah Pengunjung Pulau Pahawang tahun 2014-2017 (satuan orang) 

Bulan 2014 2015 2016 2017 

Januari 498 890 1570 2019 

Februari 345 654 612 878 

Maret 333 765 542 987 

April 232 876 459 789 

Mei 569 989 1679 762 

Juni 453 654 765 834 

Juli 238 409 569 600 

Agustus 780 1098 1278 2156 

September 652 876 900 1200 

Oktober 451 980 925 1567 

Nopember 412 567 838 3987 

Desember 321 657 1679 5078 

Total 5284 9415 11816 20857 

Rata-rata per 

bulan 
440 785 985 1738 

Sumber : Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan data tabel diatas dapat kita ketahui bahwa rata-rata 

pengunjung sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 jumlah pengunjung 

paling sedikit berada pada tahun 2014 yaitu sebanyak 5.284 orang 

dengan rata-rata per bulan sebesar 440 orang. Sedang jumlah pengunjung 

terbesar terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah pengunjung 20.857 orang 

dengan rata-rata perbulan sebanyak 1738 orang mengunjungi Pariiwsata 

Pulau Pahawang. 
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7. Pendapatan Masyarakat 

Sejak pariwisata Pulau Pahawang booming di media sosial tahun 

2014 pendapatan masyarakat sebagai pelaku wisata sudah mulai terlihat 

kenaikannya, berdasarkan wawancara peneliti maka diperoleh data 

pendapatan sebagai berikut : 

Tabel 3.13 

 Pendapatan Pelaku Pariwisata Pulau Pahawang (per tahun)  

Elemen Usaha 
Pendapatan Masyarakat (juta) 

2014 2015 2016 2017 

Pengrajin 

Industri Rumah 

Tangga 

28.600.000 73.980.000 119.970.000 155.300.000 

Pengusaha 

Kecil dan 

Menengah 

29.300.000 34.820.000 51.400.000 55.130.0000 

Pemilik 

Homestay 
31.100.000 33.520.000 42.850.000 46.260.000 

Pemilik spot 

snorkling 
27.439.000 38.590.000 52.880.000 63.560.000 

Jumlah 116.439.000 180.910.000 267.100.000 320.250.000 

Sumber : Lampiran 13. 

 Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa terjadi 

peningkatan pendapatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 sampai 

tahun 2017. Pendapatan terbesar diperoleh pada semua elemen pada 

tahun 2017. Berawal dari pertama kali pariwisata Pulau Pahawang 

booming ditahun 2014 maka seiring berkembangnya fasilitas dan 

menyebarnya promosi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan 

pendapatan masyarakat setiap tahunnya. 
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C. Strategi Promosi yang Digunakan Pengelola Pariwisata Pulau Pahawang 

Pariwisata Pulau Pahawang tidak memiliki struktur manajerial yang 

baku untuk mengelola destinasi wisata. Pengelola semua diserahkan 

sepenuhnya kepada masyarakat yang berminat untuk mengelola. Oleh karena 

itu tidak ada strategi promosi khusus dan terstruktur yang digunakan untuk 

menawarkan pesona Pahawang ke calon pengunjung. Sampai saat ini 

masyarakat atau pengelola hanya mengandalkan promosi melalui sosial 

media yaitu website, akun Facebook, Instagram, Tweeter, dan lain 

sebagainya.
73

 

Masyarakat sebagai pengelola sendiri telah memiliki berberapa akun 

sosial media yang digunakan untuk mempromosikan destinasi wisata Pulau 

Pahawang seperti website yang diberikan melalui program desa melek digital, 

akun instagram yaitu @pulau_pahawang dan akun @pokdarwispahawang 

yang dikelola oleh anggota kelompok sadar wisata Pulau Pahawang 

(Pokdarwis). Selain itu promosi juga dibantu oleh masyarakat atau kelompok 

dari luar Pulau Pahawang melalui beberapa akun sosial media seperti 

Instagram yang memang berfokus untuk menawarkan pariwisata yang ada di 

Provinsi Lampung seperti akun instagram @lampung, @kelilinglampung, 

@potretlampung dan lain sebagainya. 

Berikut data beberapa akun sosial media yang mempromosikan 

keindahan destinasi pariwisata Pulau Pahawang, yaitu : 
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Tabel 3.14 

Akun Instagram promotor Pulau Pahawang 

Akun Instagram Jumlah Pengikut 

@Pulau_pahawang 3048 

@pokdarwis_pahawang 349 

@pahawanglampung 5263 

@pahawang_island_lampung 6422 

@pahawangadventure 989 

@pahawanglpg 2585 

Sumber : Data Primer Tahun 2017 

Beberapa strategi promosi yang dilakukan oleh pelaku pariwisata 

tersbeut diatas dapat diringkas berdasarkan persentase yang dilakukan sebagai 

berikut: 

Gambar 3.10 

Persentase Strategi Promosi Yang Dilakukan  

 

 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2017. 

 Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui bahwa dari 33 

responden yang diwawancara 25 orang (75%) memilih menggunakan media 

sosial sebagai media utama untuk promosi, kemudian 6 orang (20%) 

memilih mempromosikan pariwisata dari orang ke orang dengan 

menyampaikan keunggulannya kepada teman, dan keluarga, sisanya 2 orang 

75%

20%

5%

Media Sosial Face to face lain-lain
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(5%) memilih cara lain untuk melakukan promosi seperti melalui koran, 

banner, dan lain sebagainya.
74

 

 

  

                                                           
74

Hasil wawancara dengan Bapak Suhendi, Pahawang : September, 2017.   



 
81 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Implementasi Strategi Promosi yang Dilakukan Oleh Pengelola 

Pariwisata Pulau Pahawang. 

Promosi sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan manfaat suatu 

produk, kelebihan produk dan mengenalkan produk merupakan salah satu 

cara untuk membujuk orang membeli suatu produk yang kita tawarkan 

sampai ia menjadi pembeli bahkan menjadi pelanggan yang setia terhadap 

produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Mengingat promosi 

merupakan hal yang sangat penting dalam proses penjualan oleh karena itu 

berbagai strategi promosi yang dianggap paling maksimal yang akan 

digunakan oleh suatu perusahaan. 

Sebagai objek pariwisata, Pulau Pahawang sedikit berbeda dengan 

objek pariwisata lain yang ada di Provinsi Lampung. Karena di Pulau 

Pahawang tidak memiliki struktur manajemen yang tertata, artinya tidak ada 

pengelola khusus yang mengatur dan mengembangkan pariwisata. Seluruh 

masyarakat yang memiliki kemauan dan memiliki sarana prasarana bebas 

untuk menjadi pengelola pariwisata. Seprti jika ada masyarakat memiliki 

sebuah perahu maka ia akan mendapatkan penghasilan dari tarif mengemudi 

perahu, jika masyarakat memiliki spot snorkling maka ia akan memperoleh 

pendapatan dari tarif snorkling. 

Hal tersebut menjadi nilai positif dan negatif bagi perkembangan sektor 

pariwisata di desa Pulau Pahawang. Dengan tidak adanya struktur manajerial 
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yang baku sehingga menjadikan Pulau Pahawang memiliki banyak pengelola 

dengan banyak pemikiran untuk mengembangkan terkadang saling 

bertentangan atau tidak sejalan dengan satu sama lainnya.  

Selain itu dengan tidak adanya manajerial yang bersatu maka 

masyarakat sedikit lebih susah untuk mengembangkan potensi yang ada 

seperti halnya penambahan fasilitas dan spot-spot yang ada karena 

terbatasnya modal yang dimiliki oleh masyarakat. Namun sejauh ini di desa 

Pulau Pahawang terdapat satu kelompok sadar wisata atau yang disingkat 

POKDARWIS Pulau Pahawang yaitu sebuah komunitas yang berisinya 

masyarakat yang memiliki keinginan dan kepedulian untuk mengembangkan 

sektor pariwisata di pulau Pahawang. Pokdarwis juga telah melakukan 

beberapa pendataan terkait perkembnagan pariwisata yang telah terjadi.  

Strategi promosi yang menjadi unggulan masyarakat adalah 

menggunakan media sosial. Karena media sosial merupakan media online 

dimana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 

menciptakan konten sesuai yang diinginkan melalui blog, jejaring sosial, dan 

lain sebagainya.  
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Gambar 4.1 

Persentase Strategi Promosi Yang Dilakukan  

 

 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2017. 

Dari 33 sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini 

25 orang atau 75% memilih menggunakan media sosial sebagai alat promosi 

karena penggunaannya yang sangat murah, mengeluarkan biaya murah dan 

dapat menjangkau pasar yang sangat luas juga sangat banyak digemari oleh 

masyarakat. Kemudian 6 orang atau sebesar 20% menggunakan teknik face to 

face dalam memasarkan pariwisata karena adanya keterbatasan dalam 

pemahaman untuk menggunakan media sosial dengan baik dan sisanya 2 

orang (5%) menggunakan media koran, televisi atau yang lainnya untuk 

mempromosikan pariwisata Pulau Pahawang media ini sedikit dipilih karena 

membutuhkan biaya yang lumayan besar jika dibandingkan dengan 

mengguakan media sosial maupun face to face. 

Pelaku pariwisata Pulau Pahawang memilih satu akun media sosial 

yang menjadi unggulannya yaitu akun instagram. Karena dinilai akun 

instagram memiliki berbagai macam fitur yang memudahkan pengelola dalam 

memasarkan produknya karena esensi daripada sebuah perjalanan pariwisata 

75%

20%

5%

Media Sosial Face to face lain-lain
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sangat erat dengan foto. Selain itu, create content untuk instagram lebih 

mudah sehingga admin bisa dengan mudah mengunggah konten yang stoknya 

telah banyak dipersiapkan. Mempromosikan wisata yang ada di Pulau 

Pahawang dengan menggunakan media sosial yakni instagram merupakan hal 

yang menarik bagi peneliti karena biasanya pihak pengelola melakukan 

promosi agar peningkatan wisawatan dengan mendatangi kota yang jauh 

dengan menghabiskan biaya tinggi.  

Kini promosi dapat dilakukan dengan mengunggah foto atau video yang 

dapat menarik wisatawan untuk datang berwisata ke Pulau Pahawang tanpa 

harus mengeluarkan biaya yang banyak dan menguras waktu. Dengan 

koneksi internet semua dapat terjadi dalam waktu singkat. Sifat media sosial 

instagram yang real time, menekankan pada visual, fitur yang variatif, mudah 

digunakan dan efsien.  

Meskipun demikian, dalam pengelolaan promosi dalam media sosial 

diperlukan beberapa tahapan strategi agar feeds yang disajikan kepada 

masyarakat dapat memberikan daya tarik sehingga masyarakat tertarik untuk 

mengunjungi Pulau Pahawang. Adapun strategi tersebut adalah : 

1. Monitoring 

Dalam tahapan promosi sebuah perusahaan dalam hal ini Pulau 

Pahawang harus mengenalkan produk destinasi pariwisata kepada 

masyarakat secara luas untuk dikenal. Monitoring yang merupakan 

proses pemostingan segala sisi destinasi yang ditawarkan kepada 

konsumen mulai dari sisi terkecil dengan tujuan memberikan 
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informasi kepada masyarakat sedetail mungkin untuk menarik minat 

calon pengunjung. Tahap monitoring ini telah dilakukan oleh 

pengelola Pulau Pahawang dengan feeds akun instagramnya yang 

berisikan seluruh sisi destinasi yang ada di Pulau pahawang dengan 

segala kelebihannya. Selain memposting, monitoring juga dilakukan 

untuk mengamati perkembangan pesaing, dengan memperhatika 

kekurangan dan kelebihan pesaing dengan tujuan untuk mengambil 

inspirasi dan pelajaran. Jika ada kekurangan terhadap pariwisata lain 

diusahakan hal tersebut tidak terjadi di Pulau Pahawang, sebaliknya 

jika ada sesuatu yang positif digunakan sebagai sumber insppirasi 

untuk mengembangkan fasilitas yang ada di Pahawang.  

2. Merespon 

Pulau Pahawang sebagai sektor pariewisata yang mempromosikan 

jasa untuk kepuasan pengunjung tentunya harus memperhatiakan 

kenyamanan pengunjung selama berlibur. Untuk mempertahankan 

kepuasan pengunjung tersebut pelaku pariwisata Pulau Pahawang 

telah menerapkan kritik saran sebagai upaya merespon apa yang 

menjadi keinginan dan kebutuhan pengunjung. Seperti yang telah 

dilakukan yaitu pelaku wisata meminta kepada pengunjung yang telah 

selesai melakukan perjalanan dengan mereka untuk tentang kesan 

yang dirasakan selama berlibur dan untuk memberikan saran 

bagaimana untuk memperbaiki Pulau Pahawang kedepannya. 
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3. Riset 

Setelah pelaku pariwisata mendapatkan komentar dari pengunjung 

yang telah berlibur di Pulau Pahawang selanjutnya para pelaku 

pariwisata di Pulau pahawang juga melakukan penelitian terhadap 

masyarakat yang belum pernah berkunjung ke Pahawang. Dengan 

melakukan pendekatan untuk menggali apa saja yang dibutuhkan para 

wisatawan ketika berlibur hal ini juga untuk menentukan target pangsa 

pasar yang akan dituju untuk mengembangkan promosi. 

4. Kampanye Versus Ongoing Strategy 

Ongoing Strategy merupakan trik pemasar dalam memasarkan 

produknya dengan cara mengepost konten-konten yang berkaitan 

dengan seluk beluk destinasi Pulau Pahawang yang disajikan kepada 

masyarakat guna menarik minat mereka untuk berkunjung ke 

Pahawang. Hal ini telah dilakukan oleh pelaku pariwisata Pahawang 

yaitu dengen memposting keindahan Pulau Pahawang pada akun 

Instagram milik mereka. Pempostingan ini dilakukan setiap hari guna 

menciptakan kesadaran masyarakat setiap harinya bahwa Pulau 

Pahawang menawarkan sebuh perjalanan wisata yang sangat menarik. 

5. Integrasi 

Fasilitas medial sosial yang semakin canggih tentunya samgat 

menguntungkan bagi penggunanya termasuk untuk kepentingan 

promosi. Kini para pemasar destinasi wisata Pulau Pahawang tidak 

perlu repot, mereka cukup memposting satu kali akan tetapi dapat 
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menjangkau beberapa pengguna media sosial lainnya. Misalkan 

pemasar memposting pada akun instagram dan diintegrasikan dengan 

akun Facebook maka secara otomatis masyarakat yang memiliki akun 

Facebook juga dapat melihat promosi yang dilakukan oleh pemasar 

Pulau Pahawang. 

6. Call to Action 

Merupakan fitur untuk meningkatkan traffic pengunjung untuk 

mengunjungi situs yang telah kita buat. Dengan banyaknya 

masyarakat yang mengunjungi dan melihat postingan kita maka 

semakin banyak pula masyarakat yang tertarik dan datang untuk 

berlibur di Pulau pahawang. 

Peran media sosial sebagai media promosi dinilai sangat efektif dan 

efisien mengingat pariwisata sangat erat kaitannya dengan aspek visual yang 

dapat digambarkan melalui sebuah jepretan foto dan video yang mampu 

membuat masyarakat dapat membayangkan keseruan liburan yang ditawarkan 

di Pulau Pahawang. 

Instagram sebagai akun jejaring sosial yang memiliki banyak pengguna 

sangat membantu dalam penyampaian informasi mengenai Pulau Pahawang. 

Hal tersebut juga didukung oleh berbagai pihak diluar pelaku usaha yang 

berasal dari masyarakat Pulau Pahawang. Seperti akun yang secara khusus 

mengeksplor keindahan pariwisata Lampung seperti @lampuung, 

@potretlampung,@kelilinglampung, @jalanjalandilampung dan lain 

sebagainya.  



 
88 

 

Selain peran media tersebut para pengunjung yang telah berlibur di 

Pulau Pahawang juga ikut memposting keseruan liburan mereka dengan 

menambahkan tag lokasi sehingga semakin banyak lagi masyarakat yang 

mengetahui keberadaan Pulau Pahawang. Peran serta postingan berbagai 

media sosial tersebut sangat membantu dalam peningkatan jumlah 

pengunjung.  Berikut adalah data pengunjung pariwisata Pulau Pahawang 

yaitu: 

Tabel 4.1 

Jumlah Pengunjung Pulau Pahawang tahun 2014-2017 (satuan orang) 

Bulan 2014 2015 2016 2017 

Januari 498 890 1570 2019 

Februari 345 654 612 878 

Maret 333 765 542 987 

April 232 876 459 789 

Mei 569 989 1679 762 

Juni 453 654 765 834 

Juli 238 409 569 600 

Agustus 780 1098 1278 2156 

September 652 876 900 1200 

Oktober 451 980 925 1567 

Nopember 412 567 838 3987 

Desember 321 657 1679 5078 

Total 5284 9415 11816 20857 

Rata-rata per 

bulan 
440 785 985 

1738 

Sumber : Data Primer Tahun 2017 

Berdasarkan tabel diatas, peran media sosial telah dirasakan secara 

nyata oleh masyarakat khususnya para pengelola pariwisata. Dimana jumlah 

pengunjung sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 terjadi kenaikan dan 

penurunan setiap bulannya hal tersebut disebabkan oleh berbagai keadaan 

seperti jika musim liburan, lebaran, dan tahun baru maka jumlah pengunjung 
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bisa meningkat. Sebaliknya jumlah pengunjung mengalami penurunan pada 

bulan tertentu seperti jika waktu bulan puasa atau bulan yang memiliki 

jumlah liburan sedikit jumlah pengunjung pun mengalami penurunan.  

Meskipun demikian jika dilihat per tahun jumlah pengunjung yang 

datang ke Pulau Pahawang selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan 

setiap tahunnya. Jumlah pengunjung terkecil terjadi pada tahun 2014 yakni 

sebesar 5.284 orang dengan ratarata perbulan sebanyak 440 oorang. Kondisi 

ini terjadi karena memang pada tahun ini Pariwisata Pulau Pahawang baru 

mulai dikenal oleh masyarakat sehingga masih belum bnayak masyarakat 

yang mengetahui. Kemudian ditahun berikutnya naik menjadi 9.415 orang 

dengan rata-rata perbulan 785 orang. Ditahun berikutnya tahun 2016 sebesar 

11.816 orang dengan jumlah rata-rata perbulan sebesar 985 orang.  Karena 

dampak media sosial yang begitu pesat sehingga pemerintah daerah mulai 

melirik potensi Pulau Pahawang dengan rencana ingin menjadikan Pulau 

Pahawang sebagai icon pariwisata Provinsi Lampung dengan mengadakan 

Festival Pulau Pahawang sehingga jumlah pengunjung di tahun 2017 naik 

begitu signifikan sebanya 20.857 orang dengan rata-rata perbulan 1.738 orang 

datang ke Pulau Pahawang. 

Jika eksistensi media sosial dalam mempromosikan Pulau Pahawang 

terus dijalankan oleh para pelaku pariwisata dan disambut baik oleh 

dukungan berbagai pihak khususnya oleh pemerintah maka popularitas Pulau 

Pahawang semakin tahun akan semakin maju dan dikenal oleh banyak orang. 
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Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Zahrotul Umami dengan judul “Social Strategy Pada Media Sosial Untuk 

Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta” dimana promosi 

menggunakan media sosial dapat digunakan untuk menjalin hubungan baik 

antara pelaku pariwisata dengan wisatawan baik online maupun offline. 

Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan mudah memberikan awareness dan 

diteruskan oleh followers media sosial kepada pengguna media sosial lainnya 

sehingga penyebarluasan informasi mengenai pariwisata yang ditawarkan 

cepat berkembang secara luas.  

Selain itu penelitian terdahulu yang relevan juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Gita Atiko,dkk dengan judul “Analisis 

Strategi Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial Oleh Kementrian 

Pariwisata RI (Studi deskriptif pada akun instagram @indtravel)” dimana 

kegiatan promosi pariwisata dengan maksimal melalui instagram untuk 

mencapai tujuan utamanya yaitu untuk mempromosikan pariwisata Indonesia 

dan melekatkan kesan bahwa Indonesia menakjubkan melampaui harapan dan 

perkiraan. 

Penelitian ini sangat diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Mangifera Marsya Nurulwaasi yang berjudul “Analisis 

Strategi Promosi dalam Pengembangan Pariwisata  (Studi Pada Pariwisata 

Kabupaten Pesawaran)” dimana Promosi yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah ikut dalam kegiatan festifal, pameran, 

memasang iklan melalui beberapa media cetak seperti brosur, pamflet dan 
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mengadakan event pariwisata. Promosi yang dilakukan melalui media cetak 

tidak memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kunjungan 

wisatawan karena kecenderungan masyarakat saat ini lebih banyak 

mengakses media internet. Event  kepariwisataann yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesawaran merupakan promosi 

yang paling efektif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan karena dalam 

setiap event  yang diselenggarakan memiliki target untuk mendatangkan 

pengunjung dalam jumlah besar. 

B. Dampak Promosi Pariwisata Terhadap Pendapatan Masyarakat Pulau 

Pahawang. 

Tujuan dari promosi yang dilakukan oleh para pelaku pariwisata adalah 

untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke pulau Pahawang. 

Dengan peningkatan jumlah pengunjung yang datang secara otomatis akan 

menambah pendapatan masyarakat yang diperoleh dari biaya sewa homestay 

selama menginap, biaya makan dan jajan, biaya akomodasi, biaya sewa alat 

dan lain sebagainya.  

Pada dasarnya strategi promosi yang digunakan oleh pengelola atau 

para pelaku pariwisata adalah dengan mengembangkan promosi melalui 

media sosial khusunya di akun instagram. Dampak secara nyata dari 

perkembangan promosi ini sudah dirasakan oleh masyarakat secara umum. 

Dilihat dari kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa banyak masyarakat 

yang sudah mampu merenovasi rumahnya menjadi lebih baik. Menambah 

fasilitas seperti MCK, taman rumah, membangun homestay khusus, ataupun 
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mulai berinvestasi di sektor pariwisata lainnya seperti membeli perahu, dan 

perlengkapan wisata lainnya.  

Selain itu tepatnya di dusun 3 sudah ada Gerai Souvenir yang 

diprakarsai oleh masyarakat sekitar yang sengaja dikembangkan oleh ibu-ibu 

karena menjawab dari kebutuhan para pengunjung yang menginginkan 

cinderamata khas Pulau Pahawang. 

Baik secara langsung maupun tidak langsung Instagram telah banyak 

mempengaruhi perekonomian masyarakat Pulau Pahawang. Karena sebelum 

tahun 2014 dimana Pahawang belum dikenal oleh masyarakat luas memiliki  

pemandangan pariwisata yang sangat indah, kehidupan ekonomi masyarakat 

hanya bergantung pada aktifitas nelayan dan berkebun. Namun sekarang 

sebagian besar masyarakat khususnya yang berada di dusun 2 dan 3 banyak 

yang memilih menekuni usaha di sektor pariwisata. Sedangkan dusun 1, 4,5, 

dan 6 masih belum banyak yang bergerak di sektor pariwisata. Hal ini 

disebabkan karena pengetahuan masyarakat yang masih minim akan sektor 

pariwisata, tidak adanya pembekalan oleh pihak terkait kepada masyarakat, 

dan tidak adanya manajerial yang secara khusus menjadi pengelola Pariwisata 

Pulau pahawang. Berikut data pendapatan pelaku pariwisata Pulau Pahawang 

yaitu: 
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Tabel 4.2 

 Pendapatan Pelaku Pariwisata Pulau Pahawang (per tahun)  

Elemen Usaha 
Pendapatan Masyarakat (juta) 

2014 2015 2016 2017 

Pengrajin 

Industri Rumah 

Tangga 

28.600.000 73.980.000 119.970.000 155.300.000 

Pengusaha 

Kecil dan 

Menengah 

29.300.000 34.820.000 51.400.000 55.130.000 

Pemilik 

Homestay 
31.100.000 33.520.000 42.850.000 46.260.000 

Pemilik spot 

snorkling 
27.439.000 38.590.000 52.880.000 63.560.000 

Jumlah 116.439.000 180.910.000 267.100.000 320.250.000 

Sumber : Data Primer Tahun 2017 

Dilihat dari data pada tabel diatas pendapatan paling besar terjadi pada 

elemen pemilik homestay ini terjadi karena biaya sewa homestay memang 

paling mahal jika dibandingkan elemen usaha yang lainnya, pada elemen 

tersebut dari tahun ketahun mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu 

semakin meningkat jumlah pengunjung sehingga homestay juga semakin 

ramai oleh para pengunjung. Elemen usaha pengrajin industri rumah tangga 

dalam hal ini adalah gerai souvenir yang ada di desa Pulau Pahawang 

memiliki omset atau pendapatan terkecil hal ini dikarenakan kurang 

maksimalnya barang-barang yang diproduksi dengan kuantitas yang masih 

sedikit dan pembangunan gerai souvenir sendiri belum digunakan dengan 

maksimal, masih sering tutup karena kurangnya tenaga yang menjaga setiap 

harinya. 

Kurang maksimal pada struktur manajerial pengelola pariwisata Pulau 

Pahawang juga secara tidak langsung sebenarnya memberikan dampak yang 
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negatif karena banyak agen travel wisata diluar masyarakat Pulau pahawang 

yang membawa pengunjung dengan harga yang diberikan tapi tidak banyak 

memberikan keuntungan kepada masyarakat Pahawang seperti menyediakan 

penginapan diluar Pulau Pahawang, membawa alat tersendiri sehingga 

pemasukan yang diperoleh pelaku pariwisata Pulau Pahawang pun juga ikut 

berkurang. 

Peran aparatur desa selaku pengambil kebijakan di desa Pulau 

Pahawang tentunya sangat dibutuhkan bagaimana caranya untuk 

mempersatukan masyarakat dalam pengelolaan Potensi Pariwisata yang ada. 

Dengan persatuan tersebut manajerial yang bagus dengan didukung oleh 

strategi promosi yang lebih baik kedepannya maka secara otomatis akan 

memudahkan pemasukan yang didapat oleh masyarakat. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Selly Ardianti yang berjudul “Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap 

Pendapatan Masyarakat di Desa Medewi, Kecamatan Pekutaan, Kabupaten 

Jembrana Tahun 2012-2015” dimana jika terjadi peningkatan jumlah 

pengunjung maka secara otomatis juga akan mempengaruhi jumlah 

pendapatan masyarakat selaku pelaku pariwisata tersebut.  

Penelitian yang lainnya adalah penelitian yang berjudul “Dampak 

Pariwisata Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran Terhadap Pendapatan 

Ekonomi Masyarakatnya” karya Yumi Sherlyana dimana Dinas Pariwisata 

Kabupaten Pesawaran bertindak sebagai motivator dan fassilitator dengan 

memberikan dukungan berupa pelatihan, membantu dalam hal promosi 
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pariwisata melalui berbagai media. Selain itu Dinas Pariwisata bertindak 

sebagai promotor yang mana merangkul masyarakat dalam pengembangan 

pariwisata dalam hal kampanye sadar wisata sehingga pada akhirnya dampak 

perkembangan pariwisata Pulau Pahawang dapat meningkatkan pendapatan 

ekonomi masyarakat sekitar dengan memberikan peluang usaha, selain itu 

sarana dan prasarana desa Pahawang pu mengalami peningkatan serta 

pengetahuan masyarakat mengenai pariwisata meningkat.  

Penelitian yang juga sejalan dengan penelitian ini adalah “Peran 

Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Lapangan Pekerjaan 

dan Perekonomian Tahun 2009 – 2013 (Studi Kasus Kota Batu) karya 

Renaldy Rakhman Luthfi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

peran pariwisata memiliki peran positif terhadap kesejahteraan masyarakat 

Kota Batu di sektor lapangan pekerjaan dan perekonomian. Potensi wisata 

yang berkembang dan menjadi andalan Kota Batu pada saat ini adalah wisata 

sejarah dan budaya. 

C. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Strategi Promosi Pariwisata 

Terhadap Pendapatan Masyarakat. 

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah mengatur seluruh aspek 

kehidupan umatnya termasuk dalam hal promosi usaha. Berikut adalah etika 

yang diajarkan oleh Islam dalam mempromosikan sebuah produk kepada 

masyarakat yaitu: 
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1. Tidak mengobral sumpah 

Islam sangat tidak menyukai orang bersumpah apalagi sumpah palsu. 

Promosi erat kaitannya dengan mengumbar janji-janji terbaik yang akan 

diberikan kepada calon pengunjung. Akan tetapi seorang pemasar tidak 

boleh memberikan janji dengan bersumpah atas nama apapun dan 

sumpah tersebut tidak terbukti kebenarannya. Sebagaimana yang telah 

diterangkan dalam hadits: 

 ُقِل احَلَّق َوَلوَكاَن ُمًرا
 

Artinya: Katakanlah hal yang benar walaupun kebenaran itu pahit (HR. 

Ahmad Attabrani Ibnu Hibban dan Al-Hakim) 

 

Hal ini telah dipenuhi oleh pelaku pariwisata Pulau Pahawang, 

mereka tidak pernah memberikan sumpah atas nama apapun dengan 

tujuan untuk meyakinkan pengunjung berlibur ke Pulau Pahawang 

apalagi dengan memberikan sumpah palsu. Hal tersebut mereka jaga agar 

kedepannya tidak terjadi kekecewaan pada pengunjung yang telah 

datang. 

2. Jujur 

Seiring dengan perkembangan destinasi wisata Pulau Pahawang 

banyak oknum penyedia jasa perjalanan ke Pulau Pahawang yang berasal 

dari luar desa Pulau Pahawang dengan menawarkan berbagai macam 

fasilitas akan tetapi yang didapatkan pada kenyataannya tidak sesuai 

dengan yang ditawarkan seperti penginapan yang seharusnya menginap 

di dalam Pulau Pahawang yang terjadi pengunjung menginap di Pulau 
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Ketapang karena harga sewa penginapan yang lebih murah. Sebagaimana 

dalam Al-Qur’an Surat Al-Ankabut Ayat 3: 

                                 

Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang 

sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang 

yang benar dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. 

 

Kejujuran merupakan pondasi dasar dalam Islam. Aspek kejujuran 

yang diterapkan oleh pelaku wisata Pulau Pahawang adalah dengan 

memberikan pelayanan dan fasilitas seuai dengan yang ditawarkan pada 

saat melakukan promosi seperti pada paket menginap, ada beberapa 

pelaku wisata yang membohongi pengunjung dengan menawarkan paket 

menginap akan tetapi pengunjung diinapkan di pantai Ketapang bukan di 

Pulau Pahawang padahal pengunjung berharap tempat penginapannya 

berada di Pulau Pahawang. Hal yang demikian yang dipertahankan oleh 

pelaku wisata yang merupakan masyarakat asli Pulau Pahawang untuk 

menjaga kepercayaan calon pengunjung yakni dengan menyampaikan 

informasi sedetail mungkin pada saat melakukan promosi dan 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang dipromosikan. 

Para pengunjung yang datang ke Pulau Pahawang menerima 

pelayanan seperti pada yang didapatkan saat mendengar informasi 

mengenai wisata Pahawang. Pengunjung merasa puas karena harga yang 

mereka bayarkan sesuai dengan kualitas pelayanan yang mereka 

dapatkan. 
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3. Memenuhi akad 

Aturan untuk memenuhi akad tertuang dalam alquran QS. Al Maidah 

ayat 1 yaitu : 

ًَُة ٱنَۡأََۡعِٰى ِإَنب َيب ُيتَۡهىٰ َعَهيُۡكىۡ َغيَۡز ُيِّحِهّي ٱنَّصيِۡد َوَأَُتىۡ  ٍَ َءاَيُُٓىْا َأوُۡفىْا ِبٲنُۡعُقىِدۚ ُأِحَهتۡ َنُكى َبِهي يََٰٓأُيَهب ٱَنِذي

َّ َيّحُۡكُى َيب ُيِزيُد  ٌَ ٱنَه   ١ُحُزٌوۗ ِإ

 

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad 

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. Yamg demikian itu dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapakn hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki_Nya”. 
 

Memenuhi akad tidak jauh berbeda dengan berlaku jujur, maksudnya 

adalah ketika seorang pemasar menyampaikan fasilitas apa saja yang 

termasuk dalam sebuah paket dengan harga yang tertera maka pelaku 

pariwisata tersebut harus memenuhi apa yang telah dijanjikannya pada 

saat melakukan promosi. Seperti memberikan coffe break dipagi hari, 

memberikan snack, kamar yang nyaman, pemandu wisata yang ramah 

dan lain sebagainya dan itu semua sudah dilakukan dengan baik oleh para 

pelaku wisata. 

Pengunjung merasa puas dengan fasilitas yang diberikan telah sesuai 

dengan yang dipesan sebelumnya, seperti penginapan yang berada di 

Pulau Pahawang dan fasilitas lainnya yang diberikan. Meskipun pada 

kenyataan dilapangan ada beberapa pengunjung yang merasa kecewa 

karena mereka memesan menginap di Pulau Pahawang akan tetapi 

mereka diberikan fasilitas penginapan di Pulau Ketapang hak tersebut 

dilakukan oleh beberapa agen tour diluar masyarakat Pulau Pahawang 
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sendiri yang memberikan dampak dan citra negatif terhadap destinasi 

pariwisata Pulau Pahawang itu sendiri. 

4. Tidak berpromosi palsu 

Promosi palsu adalah memberikan penawaran yang tidak sesuai 

dengan kenyataan yang akan diberikan kepada calon pengunjung. Para 

pelaku pariwisata Pulau Pahawang tidak melakukan promosi palsu 

tersebut, mereka selalu menawarkan paket wisata yang sesuai antara 

yang dipromosikan melalui sosial media dengan kenyataannya. Hal 

tersebut mereka lakukan untuk menjaga kepercayaan pengunjung agar 

tidak terjadi kekecewaan dikemudian hari. Hal ini telah sesuai dengan 

QS. An-Nahl ayat 105 yang berbunyi: 

                            

 

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah 

orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka 

Itulah orang-orang pendusta. 
 

Pelayanan yang diberikan oleh pelaku pariwisata Pulau Pahawang 

sama dengan penawaran yang dilakukan pada saat promosi. Pengunjung 

merasa sangat menikmati keindahan alam Pulau Pahawang secara 

keseluruhan. Spot snorkling yang ada pada media sosial memang benar 

terdapat di wisata Pulau Pahawang. 

5. Meminimalisir keuntungan 

Islam tidak melarang seserorang untuk meraih keuntungan sebanyak-

banyaknya. Akan tetapi dalam Islam kita mengenal etika untuk saling 
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membantu dengan tidak terlalu memberatkan kepada pengunjung dengan 

kita menarik tarif yang sangat besar demi meraih untuk sebanyak-

banyaknya. Hal ini telah sesuai dengan QS. An-Nisa’ ayat 29 yang 

berbunyi: 

                              

              

 

Artinya: Katakanlah: "Jika kamu Menyembunyikan apa yang ada dalam 

hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Allah 

mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. 

dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
 

Pada dasarnya strategi promosi dalam Islam tidak jauh berbeda 

dengan strategi promosi konvensional dan memiliki tujuan yang sama 

yaitu meningkatkan jumlah pengunjung yang pada akhirnya akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan dampak 

kesejahteraan bagi mereka. 

Sejauh ini, para pelaku pariwisata yang berada di Pulau Pahawang 

sudah menerapkan etika-etika dalam menerapkan strategi promosi sesuai 

dengan yang dianjurkan oleh Islam. Setiap paket yang ditawarkan selalu 

sesuai dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Para pelaku 

pariwisata selalu mengedepankan kepuasan dan kepercayaan pengunjung 

demi tetap menjaga eksistensi Pulau Pahawang kepada masyarakat secara 

luas. 

Destinasi pariwisata Pulau Pahawang ramai dikunjungi oleh 

masyarakat selain dikarenakan spot berfoto sangat banyak dan indah juga 
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karena biaya perjalanan ke Pulau Pahawang yang relatif murah yaitu 

mulai dengan harga Rp. 180.000 per hari. Menurut salah satu pengelola 

pariwisata mereka sengaja memberikan tarif yang relatif murah agar 

semua kalangan masyarakat mampu untuk berlibur ke Pulau Pahawang 

dengan keuntungan yang tidak terlalu banyak akan tetapi jumlah volume 

pengunjung yang banyak maka dengan sendirinya keuntungan yang 

mereka dapatkan pun menjadi banyak. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi strategi promosi yang dilakukan oleh pelaku pariwisata 

Pulau Pahawang adalah dengan menggunakan media sosial yang 

memfokuskan pada pengembangan promosi menggunakan akun 

instagram. Karena dinilai instagram memiliki banyak pengguna dan 

sektor pariwisata sangat erat kaitannya dengan aspek visualisasi 

sehingga penampilan foto dan video pada instagram menjadikan 

penyampaian keindahan pesona Pahawang semakin efektif dan 

efisien. Promosi menggunakan Instagram juga bisa lebih mudah 

karena Instagram menyediakan fitur re-post dimana semua orang 

dapat ikut serta memposting aktivitas mereka di Pahawang. 

2. Promosi menggunakan media sosial secara masif terbukti telah 

meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat selaku pelaku 

pariwisata pulau Pahawang setiap tahunnya. Jumlah pengunjung Pulau 

Pahawang dari tahun 2014 sampai 2017 selalu meningkat dengan rata-

rata perbulan tahun 2014 sebanyak 440 orang, tahun 2015 sebanyak  

785 orang, tahun 2016 sebanyak 985 orang, tahun 2017 sebanyak 

1.738 jumlah pengunjung. Dengan pendapatan pertahun yang juga 

meningkat yaitu Rp. 116.439.000 ditahun 2014, Rp.180.910.000 tahun 

2015, Rp.267.100.000 tahun 2016 dan sebesar Rp. 320.250.000 pada 

tahun 2017. 
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3. Pelaku pariwisata Pulau Pahawang sudah menerapkan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam seperti tidak bersumpah palsu, jujur memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan, memenuhi akad yang telah diucap 

pada saat promosi, tidak menyampaikan promosi palsu yang tidak ada 

pada Pulau Pahawang, serta meminimalisir keuntungan dengan prinsip 

saling membantu. 

B. Saran 

1. Strategi yang dilakukan oleh para pelaku pariwisata dengan 

menggunakan media sosial sudah sangat efektif dan efisien. Akan 

tetapi untuk lebih memaksimalkan promosi sebaiknya para pelaku 

pariwisata mengembangkan strategi promosi melalui media massa 

seperti TV nasional yang berbasis lokal misalnya SCTV, NET.TV, 

TVRI dan lain sebagainya, menyelenggarakan berbagai acara di Pulau 

Pahawang untuk menarik minat wisatawan yang datang. Pelaku 

pariwisata juga dapat memanfaatkan pengunjung yang datang untuk 

memberikan testimoni yang di upload dalam konten media sosial 

pengelola. 

2. Masyarakat harus dapat mengembangkan strategi promosi yang telah 

ada guna meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke Pulau 

Pahawang. Dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung yang 

datang maka, secara otomatis akan menambah pendapatan masyarakat 

yang diperoleh dari biaya sewa homestay selama menginap, biaya 
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makan dan jajan, biaya akomodasi, biaya sewa alat dan lain 

sebagainya. 

3. Pelaku pariwisata Pulau Pahawang harus mempertahankan prinsip-

prinsip ekonomi Islam agar kedepannya tidak terjadi kekecewaan 

terhadap pengunjung yang telah datang dengan cara tidak bersumpah 

palsu, jujur memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan, memenuhi 

akad yang telah diucap pada saat promosi, tidak menyampaikan 

promosi palsu yang tidak ada pada Pulau Pahawang, serta 

meminimalisir keuntungan dengan prinsip saling membantu. 


