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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki 

banyak sumber kekayaan alam yang dapat dijumpai hampir dalam 

segala sektor, salah satunya adalah sektor Wisata. Potensi sektor Wisata 

di Indonesia dapat dijumpai diberbagai daerah mulai dari wisata alami 

hingga wisata buatan. Akan tetapi, Wisata di Indonesia kurang 

mendapat perhatian lebih dari pemerintah dalam pengembangannya. 

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pengembangan industri 

Wisata mempunyai pengaruh yang kuat dalam pengembangan wilayah 

pada daerah di sekitar obyek wisata. Karena dapat menjadi industri 

sektor utama yaitu sektor unggulan dalam peningkatan perekonomian 

daerah.  

 Pengembangan Industri Wisata di suatu daerah akan membuat 

daerah sekitar tidak akan menjadi daerah yang tertinggal, dengan 

potensi wisata yang dimiliki, haruslah dapat dijadikan motivasi untuk 

mengembangkan daerah tersebut dan dapat meningkatkan pendapatan 

asli masyarakat dari adanya sektor Wisata (Agustin, 2018). 

 Pengembangan wisata tidak akan terlepas dari unsur fisik dan 

non-fisik. Unsur-unsur fisik dan non-fisik tersebut akan menjadi 

pertimbangan dalam hal yang berkaitan dengan daya dukung obyek dan 

pertimbangan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pengembangan 

Wisata. Pengembangan Wisata di suatu daerah tujuan wisata harus 
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didasarkan pada perencanaan, pengembangan, dan arah pengelolaan. 

Pengembangan Wisata secara sistematis dan arah pengelolaan itu 

sendiri sangat membutuhkan perhatian pemerintah dan berbagai pihak 

yang terlibat langsung dalam pengembangan objek Wisata tersebut, 

sebagaimana tercermin dalam pembentukan atau pengakuan terhadap 

organisasi Wisata nasional. Pemerintah daerah memiliki peran penting 

dalam pengembangan Wisata, diantaranya merumuskan kebijakan 

dalam pengembangan Wisata dan berperan sebagai alat pengawasan 

kegiatan Wisata sehingga diharapkan dapat memaksimalkan potensi 

daerah tujuan wisata (Yoeti, 1997). 

 Pengembangan Wisata juga harus didasarkan pada kriteria 

berkelanjutan yang artinya bahwa pengembangan dapat didukung 

secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi 

yang tidak melanggar norma-norma hukum dan ketentuan Allah SWT. 

Dalam mengelola dan memanfaatkan alam sebagai salah satu fasilitas 

yang disediakan oleh Allah SWT, Sebagaimana yang telah dijelaskan 

dalam Q.S Al-A’raaf ayat 56:  

 

َوََل تُۡفِسُدۡوا فِى اَۡلَۡرِض بَۡعَد اِۡصََلِحهَا َواۡدُعۡىهُ َخۡىفًا 

طََمًعا َن اۡلُمۡحِسنِيۡ  ا ََِّّ  ؕ وَّ ِ قَِرۡيٌب مِّ َرۡحَمَت ّللّاه  

Artinya :Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-

Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan 

(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 
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 Isi kandungan surat di atas adalah selain untuk bribadah kepada 

Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai 

khalifah memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan 

memilihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk 

kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk nya khusus nya 

manusia. Bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dimuka 

bumi ini hendaknya dikelola dengan baik semata-mata demi 

kesejahteraan masyarakat. 

 Di Provinsi Sulawesi Tenggara, salah satu tempat Wisata yang 

menarik untuk dikunjungi adalah Kabupaten Konawe Utara. Kabupaten 

Konawe Utara merupakan daerah dengan potensi besar yang terus 

mengalami banyak perkembangan. Salah satu keunggulan yang ada di 

Kabupaten Konawe Utara adalah wisata Pulau Labengki.  

 Pulau Labengki secara administratif terletak di Desa Labengki, 

kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara. Untuk bisa 

sampai di lokasi wisatawan butuh perjalanan laut dengan mengambil 

jalur melalui pelabuhan Tanasa, kabupaten Konawe dengan waktu 

tempuh kurang lebih 4 jam dengan menggunakan kapal boat. Jika 

wisatawan beruntung, selama perjalanan bisa melihat bagaimana 

kawanan lumba-lumba yang kadang sesekali melompat di udara. Tentu 

pemandangan ini sangatlah membuat hati berbunga karena dapat 

melihat pemandangan yang jarang kita temui didaerah atau di tempat 

wisata lain. 

 Sebagai objek Wisata unggulan yang cukup banyak diminati 

oleh wisatawan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara harus terus 
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melakukan upaya pengembangan dalam berbagai sektor. Mengingat, 

masih banyak potensi yang cukup besar yang belum dikembangkan di 

wisata pulau labengki seperti Diving, Koservasi Kimah, Kearifan Lokal 

Masyarakat Bajo, Konservasi Anggrek, dan lailn-lain. Dengan potensi 

yang cukup besar ini haruslah didukung dengan infrasturktur yang 

memadai. 

 Perkembangan Pulau Labengki juga terlihat dengan adanya 

berbagai fasilitas didalamnya, seperti Resort, Cafe, Home Stay, dll. 

Dengan Wisata ini, juga mendatangkan peningkatan perekonomian 

warga sekitar tempat wisata. Para warga bisa berdagang disekitar 

tempat wisata yang mana akan mendatangkan peningkatan ekonomi 

bagi warga sekitar bahkan beberapa warga juga menjadikan rumah 

pribadi sebagai home stay. Peningkatan ekonomi ini akan 

mendatangkan dan membuka pola pikir masyarakat untuk membuka 

peluang usaha baru dan nanti kedepannya juga akan mempengaruhi 

peningkatan sumber daya manusia yang akan menjadikannya seorang 

yang memiliki intelektual dan termotivasi untuk menjadi wirausaha, 

bukan hanya menjadi TKI ataupun buruh. 

 Peningkatan perekonomian masyarakat ini nantinya akan 

menjadi batu loncatan untuk meningkatan taraf hidup mereka. Dengan 

sektor indutri Wisata yang terus dikembangkan ini diharapkan 

masyarakat juga ikut berpartisipasi dan tetap menjaga sektor unggulan 

yang dijadikan salah satu pendapatan masyarakat. Dengan tetap 

dijaganya tempat wisata ini akan dapat menjadi warisan budaya tidak 

hanya di Kabupaten Konawe Utara namun juga untuk Negara Indonesia 
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sendiri. Untuk itu penelitian ini perlu dilakukan, sehingga penulis 

mengangkat judul “STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA 

PULAU LABENGKI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM” 

1.2. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan pada Strategi Pengembangan Wisata 

Pulau Labengki Menurut Perspektif Ekonommi Islam. 

1.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di latar belakang 

masalah di atas, dapat di identifikasikan permasalahan yang akan di 

teliti, yaitu: 

1. Bagaimana Strategi Pengembangan Potensi Wisata Pulau 

Labengki? 

2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Strategi 

Pengembangan potensi Wisata Pulau Labengki? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pengembangan Potensi 

Wisata Pulau Labengki 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah 

Terhadap Strategi Pengembangan potensi Wisata Pulau 

Labengki? 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah  

1. Akademis  

  Secara akademis hasil penelitian ini di harapkan berguna 

sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan 

ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat 

mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam 

bidang penelitian yang sama.  

2. Praktis 

  Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah 

khususnya pada Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten 

Konawe Utara dalam upaya pengembangan kawasan objek 

wisata.  

1.6. Definisi Operasional 

 Untuk menghindari kesalahan dan perbedaan penafsiran yang 

berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan, maka penulis perlu 

menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Strategi Pengembangan 

  Strategi Pengembangan merupakan suatu perencanaan 

dalam suatu perusahaan atau bisnis yang ditunjukkan untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai serta mempertahankan 

kelangsungan bisnis. 
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2. Potensi Wisata 

 Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh 

daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang 

mau datang berkunjung ketempat tersebut. Sedangkan pengertian 

potensi wisata menurut (Sukardi 1998:67) potensi wisata adalah 

segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah untuk daya tarik 

wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata 

daerah tersebut. 

3. Wisata 

  Menurut etimologi kata “Wisata” diidentikkan dengan 

kata “travel” dalam bahasa inggris yang diartikan sebagai 

perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ketempat 

lain. Atas dasar itu pula dengan melihat situasi dan kondisi saat 

ini Wisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan terencana 

yang dilakukan secara individu atau berkelompok dari satu 

tempat ketempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan 

dan kesenangan. (Sinaga, 2010). 

  Wisata menurut UU No. 10 Tahun 2009 adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, 

daya tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan Wisata. 

  Pengertian tersebut meliputi semua kegiatan yang 

berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama 

dalam perjalanan dan kembali ketempat asal, pengusahaan daya 

tarik atau atraksi wisatan (pemandangan alam, taman rekreasi, 
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peninggalan sejarah, pagelaran seni budaya). Usaha dan sarana 

wisata berupa: usaha jasa, biro perjalanan, pramu wisata, usaha 

sarana, akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan 

Wisata. 

4. Pengembangan Wisata Perspektif Ekonomi Syariah 

 Pengembangan Wisata Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam yaitu Penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah 

perusahaan dalam meningkatkan keperluan dalam kehidupan 

masyarakat moderen dalam melakukan perjalanan oleh seseorang 

atau sekolompok orang dengan mengujungi tempat tertentu yang 

berlandaskan aturan islam. 

5. Pulau Labengki 

  Pulau Labengki merupakan salah satu pulau indah yang 

terletak di Sulawesi Tenggara. Secara administratif pulau ini 

termasuk wilayah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Pulau Labengki terbagi menjadi dua bagian, yakni 

Labengki Besar dan Labengki Kecil. Labengki Besar merupakan 

pulau tak berpenduduk dan kawasan hutan yang dilindungi. 

Berbeda dengan Labengki Kecil, pulau indah ini dihuni oleh 

Suku Bajo. 

  Terdapat pulau-pulau kecil dengan struktur bebatuan 

karst menyebar di sekitar Kawasan kepulauan, tak ayal banyak 

yang menyebutnya sebagai Raja Ampat versi Sulawesi. Gugusan 

batuan karst yang menjulang dari permukaan lalu berpadu dengan 
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gradasi warna air laut akan membuat mata takjub dengan 

keindahan yang dimiliki pulau ini 

1.7. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

oprasional dan sistematika pembahasan. 

2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi uraian tentang Penelitian terdahulu yang 

relevan dan landasan teori. 

3. BAB III. METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisis tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan 

keabsahan data. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang gambaran hasil dari Strategi 

Pengembangan Potensi Wisata Pulau Labengki Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam yang menekankan pada bagaimana 

strategi-strategi dalam pengembangan potensi wisata pulau 

labengki dan bagaimana pandangan ekonomi islam terkait 

strategi pengembangan potensi wisata pulau labengki. 
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5. BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian Strategi Pengembangan Potensi Wisata Pulau Labengki 

Menurut Pespektif Ekonomi Islam serta saran-saran kepada 

pemerintah atau penyedia layanan jasa, masyarakat, dan bagi 

peneliti selanjutnya 

 


