
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya 

alam yang berlimpah dan beraneka ragam. Dengan adanya sumber 

daya alam dapat memicu pertumbuhan ekonomi, masyarakat dapat 

mengolah sumber daya tersebut sesuai yang di inginkan.Oleh 

karena itu, sumber daya harus di olah dengan baik agar waktu tidak 

terbuang percuma. 

Smith serta Wardiayanta menyatan kalau secara substansi 

pariwisata ialah bagian dari budaya suatu warga, ialah berkaitan 

dengan metode pemakaian sewaktu senggang yang di miliki 

seorang. Taman wisata ialah salah satu aktivitas industri ekonomi 

yang sangat menjanjikan, bukan Cuma untuk owner saham ataupun 

owner taman wisata itu sendiri, keberadaan taman wisata  

mempunyai akibat terhadap perekonomian warga sekitar, dengan 

terdapatnya taman wisata di suatu wilayah hingga secara langsung 

hendak membuka lapangan  pekerjaan untuk warga sekitar , di 

samping itu keberdaan taman wisata hendak membuka kesempatan 

untuk warga sekitar buat membuka bermacam usaha kecil 

menengah yang sanggup tingkatkan perekonomian 

mereka.(Wardiyanta 2006:16) 

Manusia tidak bisa  hidup sendiri, tanpa interaksi dan kerja  

sama dengan manusia yang lain. Keberadaan manusia bagaikan 

makhluk sosial sudah menggambarkan fitrah yang ditetapkan 

Allah( Sunnatullah) untuk mereka. Sesuatu halyang sangat 

mendasar dalam kebutuhan seseorang manusia adalahinteraksi 

sosial dengan manusia lain lewat aktivitas ekonomi. 

Ekonomi ialah suatu ilmu yang menekuni tentang 

bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang 

bersifat primer, skunder, dan tersier.Aktivitas ekonomi yang 

diartikan dapat meliputi aktivitas pembuatan, distribusi, ataupun 
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jual beli serta jasa guna mendapatkan harta bagaikan tolak ukur 

buat memastikan tingkatan kesejahteraan manusia. Sektor 

pariwisata ialah salah satu sektor ekonomi yang berpotensi dan 

perlu perlu dibesarkan dalam rangka mensejahterakan  warga dan 

pembangunan wilayah. Perihal ini dicoba secara merata serta 

menyeluruh sehingga  dibutuhkan terdapatnya pembinaan agar 

dapat  terencana serta terkoordinir.(Skousen,M, 2005: 95),  

Konsep tentang pariwisata mencakup tentang upaya 

pemberdayaan, usaha pariwisata, objek serta daya tarik wisata dan 

bermacam tipe usaha pariwisata. Jenis objek wisata dibagi jadi 2 

yang pertama merupakan objek wisata yang dari buatan manusia ,  

yang memiliki daya tarik untuk didatangi, yang kedua merupakan 

objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan alam 

serta tempatnya yang strategis. 

Pariwisata merupakan salah satu faktor yang 

meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga perlu di kembangkan 

guna dalam pembangunan daerah.Perihal ini dilakukan secara 

menyeluruh sehingga butuh pembinaan yang terencana serta 

terkoordinir.Disamping itu konsep tentang pariwisata mencakup 

tentang upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, objek serta daya 

tarik wisata dan bermacam tipe usaha pariwisata.Seperti, makan 

dan minum, penyewaan rakit, penyewaan bebek-bebekan, dan 

penyewaan gazebo. 

Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu yang 

ada dimuka bumi ini adalah semata mata untuk memenuhi 

kebutuhan semua makhluk-Nya dan juga agar mensejahterakan 

seluruh umat-Nya dan tidak ada yang sia-sia, segalanya telah 

memiliki fungsinya masing-masing. Sebagaimana Firman Allah 

SWT dalam QS.Al-A’raaf:56. 
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Terjemahnya  

dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(Kementrian 

Agama RI, 2002) 

 

 Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa manusia sebagai 

khalifah dimuka bumi selain untuk beribadah kepada Allah, 

manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan 

memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta 

untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya 

khususnya manusia.Maka segala sesuatu yang diciptakan oleh 

Allah di bumi ini hendaknya dikelola dengan baik semata-mata 

demi kesejahteraan masyarakat.Kegiatan wisata idealnya akan 

meningkatkan proses, partisipasi serta kontribusi masyarakat 

sekitar, masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. Dengan 

adanya potensi sumber daya alam pendapat masyarakat sekitar 

yang sederhana perlu di tingkatkan. 

Taman wisata merupakan sumber daya alam yang harus di 

manfaatkan secara baik, untuk menciptakan sebuah kegiatan 

ekonomi yang adil bagi manusia, dalam hal hubungan aktivitas 

ekonomi antara pemerintah, pengusaha, serta masyarakat sekitar 

taman wisata.Pemanfaatan taman wisata di harapkan dapat 

meningkatakan ekonomi masyarakat luas, terlebihlagi  masyarakat 

asli daerah yang berada di sekitar lokasi taman wisata. 
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Danau Indah terletak di Desa Ranokomea, Kecamatan 

poleang Barat Kabupaten Bombana. 122 Km dari ibu kota 

Kabupaten, dapat di tempuh 1,5 jam dari ibu kota Kabupaten dan 5 

Km dari ibu kota Kecamatan yang Dapat di tempuh 10 menit 

dengan menggunakan roda dua atau roda empat. 

Destinasi ini merupakan danau alami dengan pulau berada 

di tengah danau.Bukan hanya airnya yang sangat tenang dan jernih, 

lingkungan alamnya yang asri membuat destinasi ini di juluki 

sebagai “Mutiara Tersembunyi” bagi wisatawan yang pernah 

berkunjung ke danau ini. 

Sebagian besar masyarakat sangat mendukung adanya 

objek wisata Danau Indah, dengan adanya objek wisata tersebut 

masyarakat dapat membantu perekonomian keluarga.Objek Wisata 

Danau Indah yang banyak di kunjungi wisatawan. Taman wisata ini 

cocok untuk   bbersantai bersama keluarga, muda mudi untuk 

menikmati  liburan dan menghabiskan waktu di akhir pekan. 

Kendala dalam mengelolah wisata Danau Indah terkendala di aspek 

pelayanan, pemasaran, serta jaringan. Penerimaan wisata belum 

berstandar pelayanan kepariwisataan hal itu di anggap kurang 

penting namun berdampak bagi pelanggan 

Berdarakan uraian latar belakang diatas, maka peneliti 

memahami bahwa kawasan objek wiasata merupakan salah satu 

bidang usaha yang dapat memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan perekonomian. Dan apabila ditinjau dari sudut 

pandang ekonomi islam kawasan objek wisata Danau Indah sudah 

sesuaikah dengan syariat islam. Atas dasar hal tersebut peneliti 

tertarik untuk membahas lebih lanjut melalui penelitian dengan 

“ANALISIS PERANAN OBJEK WISATA DANAU INDAH DI 

DESA RANOKOMEA KECAMATAN POLEANG BARAT 

TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN 

MASYARAKAT  PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. 
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1.2. Fokus Penelitian 

Berdarakan Uraian Lata Belakang Diatas, Maka Penulis 

Memfokuskan Pada “PERANAN OBJEK WISATA DANAU 

INDAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN 

MASYARAKAT DESA RANOKOMEA KABUPATEN 

BOMBANA  

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peranan Objek Wisata Danau Indah Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat? 

2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Peranan 

Objek Wisata Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Masyarakat? 

1.4.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Bagaimna Peranan Objek Wisata Danau 

Indah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam 

Mengenai Peranan Objek Wisata Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

pada Fakultas Ekonomi Dan Bisanis Islam Institute Agama Islam 

Negeri Kendari, dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman 

penulis agar dapat mengembangan ilmu yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait menegenai 

permasalahan yang ada sehingga masyarakat dapat mengetahui 
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pemahaman tentang Peranan Objek Wisata Danau Indah Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. 

3. Bagi Dunia Pendidikan 

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau 

studi banding bagi mahasiswa atau sebagai referensi dan acuan 

bagi penelit-peneliti selanjutnya khususnya yang membahas 

mengenai masalah peranan objek wisata. 

1.6.  Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran maka 

dalam penelitian ini penulis menuslikan definisi operasional yaitu 

sebaagi berikut : 

1. Menurut Jogiyanto (1999:129) Analisis dapat didefinisikan 

sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam 

bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, 

hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga 

dapat diusulkan perbaikannya. 

2. Peranan merupakan suatu tindakan yang dilakukan individu atau 

sekelompok orang dalam suatu kejadian atau peristiwa. Serta 

merupakan suatu pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari 

seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. 

3. pariwisata ialah Kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, 

yaitu yang terdiri dari 2 kata yakni pari dan wisata. Kata pari 

artinya : bersama atau berkeliling, sedangkan pada kata wisata 

artinya perjalanan. Jadi, pariwisata adalah yang melakukan suatu 

aktivitas perjalanan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain yang 

menjadi objek tujuan wisata dengan sebuah perencanaan yang 

matang. 

4. peningkatan dalam kamus besar bahasa indonesia peningkatan 

mengandung arti menaikkan. Dalam arti bahwa segala sesuatu 

untuk mengangkat sesuatu hal dari hal yang semula memiliki posisi 

yang rendah menuju keposisi yang lebih tinggi. 
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5. (Paula 2005:4283)Pendapatan adalah unsur yang sangat penting 

dalam sebuah usaha perdagangan karena dalam melakukan suatu 

usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang di 

peroleh selama melakukan usaha tersebut  

6.Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup 

bersama. Masyarakat adalah sekelompok orang yang mebentuk 

sebuah sistem semi tertutup, yaitu sebagian besar interaksi 

individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.Istilah 

masyarakat umumnya mengacu pada sekelompok orang yang hidup 

bersama dalam satu komunitas teratur. 

7.Perspektif merupakan suatu cara pandang terhadap suatu masalah 

yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam 

melihat suatu fenomena.(Martono 2010:2) 

8.  Ekonomi islam Menurut Abdul Mannan, Ilmu Ekonomi Islam 

tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia 

dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu Ekonomi Islam 

adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia 

secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, 

maupun konsumsi berdasarkan Syari‟at Islam yang bersumber Al-

Qur‟an dan As-Sunnah serta Ijma‟ para ulama dengan tujuan untuk 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.( Muhammad Abdul 

Mannan, 1997:hal. 20-22) 

  Sebagian besar masyarakat sangat mendukung 

adanya objek wisata Danau Indah, dengan adanya objek wisata 

tersebut masyarakat dapat membantu perekonomian keluarga 

terkhusus masyarakat Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat 

Kabupaten Bombana.Objek Wisata Danau Indah yang banyak di 

kunjungi wisatawan. Danau Indah ini mirip dengan Danau Toba 

bisa di bilang miniatur Danau Toba, keunikan Danau Indah terletak 

dari Pulau yang di tumbuhi sejumlah pohon kelapa yang 

mengelilingi Pulau kecil tersebut.Taman wisata ini cocok untuk 

bersantai bersama keluarga, muda mudi untuk menikmati  liburan 

dan menghabiskan waktu di akhir pekan. Kendala dalam 
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mengelolah wisata Danau Indah terkendala di aspek pelayanan, 

pemasaran, serta jaringan.Penerimaan wisata belum berstandar 

pelayanan kepariwisataan hal itu di anggap kurang penting namun 

berdampak bagi pelanggan.Dengan adanya peran masyarakatt dan 

dorongan dari pemerinah sangat berperan dalam memajukan desa 

serta objek wisata danau indah semakin populer di kawasan 

wisatawan atau pengiunjung 

 


