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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Penulis berupaya mencari serta mempelajari penelitian yang 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menjadi bahan rujukan, pembanding, dan 

penyempurnaan dalam penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa 

hasil penelitian yang terkait dengan penulisan kajian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Skripsi karya Dewi Agustina dengan judul “Strategi Pengembangan 

Wisata Menurut Perspektif Ekonomi Islam” dalam penelitian ini 

menjelaskan masalah yang ada di objek wisata di Kecamatan 

Tanjung Raya yaitu seperti tidak kurangnya fasilitas-fasilitas yang 

bisa meningkatkan minat pengunjung. Dari masalah yang ada di 

objek wisata Kecamatan Tanjung Raya maka penulis tertarik untuk 

terfokus kepada bagaimana strategi pengembangan Wisata menurut 

perspektif ekonomi islam di Kecamatan Tanjung Raya. 

  Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

terletak pada fokus penelitiannya yang sama-sama membahas 

tentang strategi pengembangan objek wisata menurut perspektif 

islam, adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objek 

penelitiannya. 

2. Skripsi karya Azmi Ananda Mikola dengan judul “Analisis Strategi 

Pengembangan Wisata Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan 
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Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam” penelitian ini ialah 

untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Wisata dalam 

mengembangkan Wisata sebagai upaya meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana menurut 

perspektif Ekonomi Islam dalam strategi pengembangan Wisata 

sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat. Dalam penelitian ini menggunakan motode penelitian 

deskriptif kualitatif. 

  Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

sama-sama meneliti tentang strategi pengembangan Wisata 

perspektif ekonomi syariah, sedangkan perbedaanya terletak pada 

objek peneltiannya. 

3. Skripsi karya Hotimatus Zehroh dengan judul “Strategi 

Pengembangan Sektor Wisata Puncak Ratu Untuk Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa strategi pengembangan yang 

terdapat di wisata puncak ratu yaitu dengan melakukan pendekatan 

kepada masyarakat, melaksanakan pengembangan produk, 

pemasaran, promosi, dan pelatihan pemandu wisata, strategi-strategi 

yang digunakan berjalan dengan maksimal dalam menarik 

pengunjung. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola 

puncak ratu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa 

tebul barat yaitu dengan cara mengambangkan potensi wisata yang 

sudah ada, dengan cara membuat program-program tahunan. Dari 
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upaya-upaya yang sudah dilakukan ini nantinya akan berdampak 

kepada masyarakat yaitu dengan terbukanya lapangan pekerjaan. 

Jika dilihat dari tinjauan ekonomi syariah dalam Wisata puncak ratu 

ini pengelolaannya sesuai dengan ajaran-ajaran islam, dimana para 

karyawan menerapkan strategi pengembangannya dengan perilaku 

yang jujur, keadilan dan amanah. Dari segi konsumsi produk yang di 

tawarkan terbuat dari bahan-bahan yang alami dan tidak 

mengandung alkohol. 

 Persamaan penelitian ini dengan peneltian sebelumnya yaitu 

sama-sama meneliti tentang strategi pengembangan Wisata adapun 

perbedaannya yaitu peneltian sebelumnya membahas terkait strategi 

pengembangan Wisata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat 

perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian hanya membahas 

strategi pengembangan Wisata menurut perspektif ekonomi islam. 

4. Skripsi karya Lisa Putri Rahmalia dengan judul “Analisis Strategi 

Pengembangan Sektor Wisata Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini 

menejelaskan bahwa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah 

dalam mengembangkan objek wisatanya adalah dengan strategi 

kewilayahan dan teknik carrying capacity (daya dukung kawasan 

wisata) dengan melakukan kegiatan pelatihan dan penyuluhan 

seperti pelatihan penjaga pantai dan penyuluhan sadar wisata, selain 

itu dengan melakukan promosi melalui media cetak dan media 

sosial, melalui beberapa event-event kebudayaan seperti aktif 
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mengikuti kegiatan pameran diluar maupun didalam daerah. Semua 

usaha tersebut telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) dari sektor Wisata walaupun jumlahnya tidak naik setiap 

tahunnya. Sedangkan dalam perspektif ekonomi islam lebih 

menekankan kepada konsep keadilan dan amanah dalam menata, 

merawat, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya Wisata yang 

dimiliki untuk tercapainya kesejahteraan masyrakat sekitar, 

khususnya masyarakat sekitar obyek wisata di Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

sama-sama meniliti tentang strategi pengembangan Wisata. Adapun 

perbedaanya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas terkait 

analisis strategi pengembangan Wisata terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi islam sedangkan 

dalam penelitian ini hanya berfokus pada strategi pengembang 

Wisata menurut perspektif ekonomi islam. 

5. Skripsi karya Hendra Zama dengan judul “Analisis Strategi 

Pengembangan Potensi Wisata Bahari Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam 

penelitian ini menjelaskan terkait strategi yang telah dilakukan oleh 

pemerintah Desa dalam mengembangkan objek wisata yaitu 

membangun sumber daya manusia dan membangun infrastruktur 

berupa MCK, sentra kuliner dan lainnya, sedangkan dalam 

pandangan ekonomi islam menitik beratkan pada konsep keadilan 
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dan amanah dalam mengatur sumber daya Wisata yang dimiliki 

untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat sekitar. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

sama-sama menelti terkait strategi pengembangan Wisata, adapun 

perbedaanya yaitu penelitian sebelumnya membahas terkait strategi 

pengembangan Wisata bahari dalam menigkatkan pendapatan 

masyarakat menurut perspektif islam, sedangkan pada penelitian ini 

hanya berfokus pada strategi pengembangan Wisata pulau menurut 

perspektif ekonomi islam.  

2.2. Landasan Teori 

2.2.1.  Wisata 

a. Definisi Wisata 

 Wisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan 

wisatawan adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 

tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 

jangka waktu sementara. Wisata adalah suatu perjalanan yang 

dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu 

tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari 

nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk 
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menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi untuk 

memenuhi keinginan yang beraneka ragam.  

 Kemudian wisata itu sendiri merupakan keseluruhan kegiatan 

yang terkait dengan Wisata dan bersifat multidimensi serta 

multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang 

dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat 

setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, 

dan pengusaha. bertujuan untuk: Meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, Meningkatkan kesejahteraan rakyat, Menghapus 

kemiskinan, Mengatasi pengangguran, Melestarikan alam 

lingkungan, dan sumber daya, Memajukan kebudayaan, Mengangkat 

citra bangsa, Memupuk rasa cinta tanah air, Memperkukuh jati diri 

dan kesatuan bangsa, dan Mempererat persahabatan antar bangsa. 

 Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Wisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas 

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah. 

 Menurut Damanik dan Weber menyatakan bahwa Wisata adalah 

fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa, yang sangat 

kompleks. Ia terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan 

kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan 

kebutuhan layanan, dan sebagainya Sementara Marpaung 

mendefinisikan Wisata sebagai perpindahan sementara yang 

dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan 

rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktifitas dilakukan selama 
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mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. 

 Dari pengertian tentang Wisata diatas, dapat dipahami bahwa 

Wisata merupakan layanan yang diberikan oleh sektor public dalam 

hal ini pemerintah dan penyedia jasa lainnya yang dapat 

mendatangkan jasa layanan dan berkontribusi secara profit untuk 

kepentingan pemerintah dalam hal ini pendapatan asli daerah dan 

profit untuk penyedia jasa Wisata lainnya. Karena itu berbagai 

inovasi dalam pengembangan potensi Wisata merupakan hal yang 

penting untuk dilakukan oleh setiap penyedia jasa layanan.  

b. Jenis Jenis Wisata 

 Wisata berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi dua kategori 

yaitu:  

1. Wisata alam yang terdiri dari 

 Wisata Pantai (Marine Tourism), merupakan kegiatan Wisata 

yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, 

memancing, menyelam, dan olahraga lainnya, termasuk sarana 

dan prasarana akomodasi, makan dan minum. 

 Wisata Etnik (etnik tourism), merupakan perjalanan untuk 

mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup 

masyarakat yang menarik. 

 Wisata Cagar Alam (Ecotourism), merupakan wisata yang 

banyak berkaitan dengan kegemaran keindahan alam, 
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kesegaran hawa udara pegunungan, kajaiban hidup binatang 

serta tumbuh-tumbuhan yang jarang ada di tempat-tempat lain.  

 Wisata Baru, merupakan wisata yang dilakukan di 

negerinegeri yang memiliki daerah atau tempat berburu yang 

dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai 

agen atau biro perjalanan.  

 Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan 

perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan 

ladang pembibitan dimanarombongan dapat mengadakan 

kunjungan dan tinajuan untuk menikmati segarnya tanaman 

sekitarnya. 

2. Wisata Sosial Budaya, yang terdiri dari: 

 Peninggalan sejarah dan keperbukalaan dan monumen, wisata 

ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung 

bersejarah, serta tempat-tempat bersejarah lainnya, seperti 

tempat bekas pertempuran yang merupakan daya tarik wisata 

utama diberbagai negara. 

 Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang 

berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan disuatu 

kawasan atau daerah tertentu. Mesuem dapat dikembangkan 

berdasarkan pada temanya, antara lain mesuem arkeologi, 

sejarah, etnologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, industri, maupun dengan tema 

khusus lainnya. 
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c. Komponen-komponen Wisata 

1. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata 

 Kegiatan wisata yang dimaksud dapat berupa semua hal 

yang berhubungan dengan lingkungan alami, kebudayaan, 

keunikan suatu daerah dan kegiatan-kegiatan lain yang 

berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan 

untuk mengunjungi sebuah objek wisata. 

2. Akomodasi  

 Akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam 

hotel dan berbagai jenis fasilitas lain yang berhubungan 

dengan pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk 

bermalam selama perjalanan wisata yang mereka lakukan. 

3. Fasilitas dan Pelayanan Wisata 

 Pelayanan dan fasilitas wisata yang dimaksud adalah 

semua fasilitas yang dibutuhkan dalam perencanaan kawasan 

wisata. Fasilitas tersebut termasuk tour and travel operations 

(layanan penyambutan). Fasilitas tersebut misalnya: restauran 

dan berbagai jenis tempat makan lainnya, toko-toko untuk 

menjual hasil kerajinan tangan, cinderamata, toko-toko 

khusus, ATM, kantor informasi wisata dan pelayanan pribadi. 

2.2.2.  Strategi Pengembangan 

a. Definisi strategi pengembangan 

  Menurut Chandler dalam Rangkuti (2016:4) 

menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang 
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dari suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi 

semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan 

tersebut. pemahaman yang baik mengenai konsep strategi 

dan konsep konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan 

suksesnya strategi disusun. Konsep-konsep tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1. Distinctive Competence: tindakan yang dilakukan oleh 

perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik 

dibandingkan dengan pesaingnya. 

2. Comptetitive Advantage: kegiatan spesifik yang 

dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul 

dibandingkan dengan pesaingnya.  

  Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang 

dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat 

atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin 

bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya 

untuk menciptakan mutu yang lebih baik. 

b. Perumusan Strategi Pengembangan 

  Perumusan strategi sangat diperlukan setelah 

mengetahui sesuatu ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang 

atau kesempatan yang dimiliki serta kekuatan dan kelemahan 

yang ada di perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan 
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misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dicapai, 

pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. 

1. Misi  

 Misi organisasi adalah tujuan atau alasan berdirinya 

suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi yang disusun dengan 

baik, mengidentifikasikan tujuan mendasar dan yang 

membedakan antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang 

lain, dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam 

produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. 

2. Tujuan 

 Tujuan merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan. 

Tujuan merumuskan hal-hal yang akan diselesaikan, dan 

sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan 

perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi.  

3. Strategi 

 Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan 

komprehensif tentang cara perusahaan akan mencapai misi dan 

tujuannya. Strategi memaksimalkan keunggulan kompetitif dan 

meminimalkan keterbatasan kemampuan bersaing. 

4. Kebijakan 

 Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk 

pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan 

juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan 

strategi dan implementasi. Kebijakan-kebijakan tersebut 

diinterpretasi dan diimplementasi melalui strategi dan tujuan 
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divisi masing-masing. Divisi-divisi kemudian akan 

mengembangkan kebijakannya, yang kan menjadi pedoman bagi 

wilayah fungsional yang diikutiya. 

 Pengembangan suatu perusahaan dibutuhkan strategi 

yang efektif. Strategi yang efektif adalah strategi yang 

mendorong terciptanya suatu keselarasan yang sempurna antara 

organisasi dengan lingkungannya dan antara organisasi dengan 

pencapaiannya dari tujuan strategisnya. Dengan 

mengimplementasikan strategi yang efektif maka alternatif 

strategi dapat dicapai sebuah lembaga tersebut dalam mencapai 

tujuannya. 

Disamping itu, beberapa fungsi dalam strategi 

pengembangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Berikut uraian unsur-unsur pengembangan tersebut: 

1. Perencanaan 

Sebagai basis pemikiran dari tujuan dan menyusun langkah-

langkah yang akan dilakukan sebagai pencapaian tujuan 

tertentu. Perencanaan merupakan langkah untuk menyiapkan 

segala sesuatu untuk pelaksanaan kegiatan yang akan 

dilakukan sebagai tahap untuk mencapai tujuan (Aminuddin, 

2015). 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan cara merangsang anggota dalam 

melaksanakan tugas dengan antusias dan kemampuan yang 

baik. Pemimpin yang efektif cenderung mempunyai hubungan 
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dengan bawahan yang sifatnya mendukung dan meningkatkan 

rasa percaya diri menggunakan kelompok membuat keputusan 

(Syamsu Yusuf, 2010).  

3. Evaluasi 

Kegiatan evaluasi merupakan proses pengawasan dan 

pengendalian performa kelompok dalam memastikan bahwa 

jalannya kelompok atau organisasi sesuai dengan rancangan 

yang telah ditentukan. Seorang pemimpin dituntut untuk dapat 

menemukan masalah yanga ada didalam operasional 

organisasi dan memecahkan masalah yang ada didalamnya. 

Evaluasi juga dapat diartikan sebagai proses pengukuran 

kegiatan strategi yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan 

organisasi. Data pengukuran tersebut akan digunakan sebagai 

pisau analisis untuk program organisasi pada masa depan 

(Riyadi, 2016). 

c. Wisata 

1. Definisi Wisata 

Istilah pariwisata berawal dari bahasa sansekerta, yaitu 

kata “pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling, 

“wis(man)” yang berarti rumah, kampung, komunitas, dan 

“ata” yang berarti pergi terus menerus, mengembara. 

Pariwisata yang berarti meninggalkan rumah untuk 

berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk 

menetap ditempat yang menjadi tujuan perjalanan (Pendit 
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& Nyoman, 2002). Sedangkan UNWTO mengartikan 

pariwisata yaitu aktifitas perjalanan dan tinggal seseorang 

diluar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak 

lebih dari selama satu tahun berurutan untuk berwisata, 

bisnis, atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja 

ditempat yang dikunjunginya tersebut. Arti lain pariwisata 

ialah seluruh jaringan dan gejala yang berkaitan dengan 

tinggalnya orang asing disuatu tempat, dengan syarat 

bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukan suatu 

pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan 

yang bersifat permanen maupun sementara (Liga 

Suryadana, 2015). Atas dasar definisi diatas, pariwisata 

merupakan suatu bidang industri yang dapat menarik 

seseorang untuk berkunjung kesuatu daerah wisata yang 

menjadi sasaran wisata karena adanya daya tarik wisata 

serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang pariwisata 

tersebut, serta keseluruhan fenomena alam dan buatan 

manusia dimanfaatkan untuk kepentingan wisatawan yaitu 

memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan 

perjalanan wisata. 

d. Strategi Pengembangan Wisata 

  Stategi pengembangan wisata merupakan rancangan 

yang dilakukan untuk mencari tahu dan mengembangkan potensi 

pariwisata yang ada disuatu kawasan, cara yang dilakukan dapat 
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meliputi kegiatan perbaikan terhadap infrastruktur yang ada baik 

secara fisik maupun nonfisik, sehingga semua tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada 

disekitar daerah tujuan wisata. Dalam perencanaan strategis suatu 

daerah tujuan wisata dilaksanakan analisis lingkungan dan 

analisis daya, tujuan analisis tidak lain ialah untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan organisasi atau lembaga yang 

bertanggungjawab terhadap pengembangan pariwisata didaerah 

tujuan wisata tersebut. Disamping itu, ada hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam melaksanakan pengembangan daerah wisata, 

artinya pengembangan yang dilaksanakan tidak hanya melakukan 

kegiatan sembarangan akan tetapi perlu adanya target dan tujuan 

yang harus dicapai, sehingga apa yang diharapkan dari 

pengembangan daerah tujuan wisata dapat dicapai sesuai dengan 

tujuan organisasi Yoeti, 1999). Perlu diketahui bahwa syarat yang 

harus dipenuhi agar daerah menjadi wisata yang baik ialah: 

1. Daerah tesebut memiliki daya tarik yang lain atau berisi 

khas baik dari obyek wisatanya ataupun atraksi yang 

ditampilkan 

2. Adanya fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti 

permainan rekreasi yang dapat membuat wisatawan lebih 

betah 

3. Tersedianya tempat berbelanja baik itu cendramata, tempat 

jual makanan khas dan lain sebagainya. 



26 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

4. Terdapat fasilitas umum yang vital seperti toilet, tempat 

parkir, tempat makanan dan sebagainya sehingga 

mempermudah pengunjung. 

Disamping itu. Ada beberapa teknik pengembangan 

pariwisata adalah sebagai berikut (Pendit & Nyoman, 2002): 

1. Carrying Capacity 

Carrying Capacity merupakan teknik yang sering digunakan 

dalam pengembangan destinasi wisata adalah carrying 

capacity (daya dukung kawasan). Konsep ini secara 

gamblang mengandung makna batasan (limit). batas atas 

(ceiling) atau tingkatan/level (threshold) yang tidak boleh 

dilewati dalam pembangunan atau pengembangan destinasi 

pariwisata. 

2. Recreational Carrying Capacity  

RCC diakui sebagai model utama untuk mengelola dampak 

akibat kunjungan wisatawan. dampak dari pengembangan 

dan pengembangan wisata (baik tipe, lokasi, dan 

kualitasnya) pada lingkungan diteliti dan diidentifikasi 

tingkat kritisnya. Contohnya, tingkat kritis suatu destinasi 

wisata yang mengacu pada jumlah orang yang mengunjungi 

kawasan tersebut pertahun atau perhari atau persekali 

kunjungan. 
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3. Recreational Opportunity Spectrum (ROS) 

ROS pertama kali diperkenalkan oleh Clarke dan Stanley 

dari The United States Forest Service pada tahun 1979. ROS 

merupakan teknik indentifikasi karakteristik dari suatu 

kawasan atau destinasi dengan setting yang berbeda dan 

memadukan dengan peluang rekreasi untuk keuntungan 

terbaik bagi pengguna kawasan atau destinasi dan 

lingkungan. Yang pertama kali harus dilakukan dalam ROS 

adalah menentukan karakteristik destinasi atau wilayah yang 

akan dikembangkan sebagai daerah rekreasi atau wisata. 

4. Limit Of Acceptable Change (LAC) menolak anggapan 

bahwa semakin pemanfaatan suatu destinasi akan 

menyebabkan semakin besar dampak yang 

ditimbulkannnya. Pemikiran dibalik hal ini adalah bahwa 

perubahan merupakan suatu keniscayaan sebagai 

konsekuensi pemakaian sumber daya dan oleh karenanya 

sebuah framework diperlukan untuk mengelola masalah 

yang terjadi berdasarkan seberapa jauh perubahan tersebut 

dapat diterima. Ketika batas perubahan yang dapat diterima 

sudah tercapai, berarti sebuah kapasitas destinasi juga telah 

tercapai. Manajemen harus menerapkan tindakan strategis 

untuk mempertahankan destinasi dari pemakaian lebih 

lanjut, misalnya dengan pembatasan pemakaian 
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5. Visitor Impact Managemen Model (VIMM) 

Dalam konsep ini carrying capacity tidak menjadi fokus 

utama tetapi lebih difokuskan pada keterkaitan antara 

perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. 

VIMM menyadari bahwa pengunjung atau wisatawan bukan 

satu-satunya yang menyebabkan dampak pada destinasi. 

Manajemen yang efektif harus berbuat lebih baik dari 

sekedar RCC tetapi melibatkan pertimbangan ilmiah dalam 

pengambilan keputusan 

6. Visitor Experience and Resource Protection Model (VERP) 

Titik awal VERP dimulai dengan menentukan cakupan 

pengalaman wisatawan yang dapat ditawarkan dalam 

sebuah destinasi atau kawasan, dan menentukan tujuan yang 

ingin diwujudkan berkenanaan dengan kondisi sumber daya 

destinasi. VERP menggunakan zoning untuk menentukan 

penggunaan dan manajemen strategi yang tepat untuk areal 

berbeda dalam kawasan atau destinasi. 

7. Visitor Activity Managemen Program (VAMP) 

VAMP merupakan sistem manajemen yang berusaha 

mengubah orientasi dari produk, misalnya obyek dan 

pengunjung atau wisatawan, kepada orientasi pemasaran 

dengan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 
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8. Tourism Opportunity Spectrum (TOS) 

Secara detail, TOS menganut asumsi bahwa spectrum 

pengukuran dan penilaian indikator perencanaan yang 

digunakan haruslah : 

a) Dapat diamati dan diukur. 

b) Secara langsung dapat dikendalikan dibawah 

manajemen kontrol. 

c) Terkait langsung dengan preferensi wisatawan dan 

mempengaruhi keputusannya untuk melakukan wisata 

atau tidak ke tempat tersebut. 

d) Mempunyai karakteristik dengan kondisi tertentu 

 

2.2.3. Wisata Dalam Perspektif Ekonomi Syariah 

a. Definisi Wisata Dalam Perspektif Ekonomi Syariah 

 Wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan 

ciptaan Allah SWT, menikmati keindahan alam sebagai pendorong 

jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah 

SWT, dan motivasi menunaikan hidup. Dalam konsep Islam 

perjalanan manusia dengan maksud dan keperluan tertentu 

dipermukaan bumi (berWisata), harus diiringi dengan keharusan 

untuk memeperhatikan dan mengambil pelajaran dari hasil 

pengamatan dalam perjalanannya. 

 Wisata syariah menurut  (Bazawir, 2013) yaitu perjalanan 

wisata yang semua prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip nilai 

syariah Islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah 
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dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya tidak 

meninggalkan ibadah dan setelah sampai tujuan wisata, tidak 

mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan 

minum yang halalan thayyiban, hingga kepulangannya pun dapat 

menambah rasa syukur kita kepada Allah. 

 Kriteria umum Wisata syariah ialah memiliki orientasi kepada 

kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, 

dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, bebas dari 

maksiat, menjaga keamanan dan kenyamanan, mejaga kelestarian 

lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal 

(Sofyan, 2012). 

 Secara fundamental wisata syariah adalah pemahaman makna 

syariah disemua aspek kegiatan wisata mulai dari penginapan, 

sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, 

hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri (Widagyo, 

2015). 

 Menurut Kementerian Wisata dan Ekonomi Kreatif dan Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Wisata syariah memiliki 

standar kriteria sebagai berikut: 

1. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan. 

2. Menjaga kelestarian lingkungan. 

3. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. 

 Adanya nilai-nilai Islam yang melekat tersebut menjadikan para 

wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata di samping 
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memperoleh kesenanggan yang bersifat duniawi, juga mendapatkan 

kesenangan yang sejalan dengan nilai-nilai yang selaras secara dan 

seiring dengan tujuan dijalankannya syari’ah, yaitu memelihara 

kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap 

keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. 

b. Konsep Wisata Syariah 

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian 

nilai-nilai keislaman kedalam seluruh kegiatan wisata. Pokok dari 

wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna syariah disegala 

aspek kegiatan wisata mulai dari sarana penginapan, sarana 

transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, 

hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. 

 Beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah 

mencangkup:  

1. Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala 

besar atau kecil beserta pelayanan di luar dan di dalam atau 

dekat lokasi wisata. 

2. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan 

dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan 

bekerjasama atau dilakukan secara individual oleh yang 

memiliki. 

Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah 

satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan 

religius atau sifat atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam 
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dimana pengembangan lingkungan sebagai pusatt pelayanan 

berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi 

tersebut. 

c. Standar Pariwisata Syariah 

Terdapat beberapa faktor standar pengukuran pariwisata 

syariah dari segi administrasi dan pengolahannya untuk semua 

wisatawan yang dalam hal tersebut dapat menjadi suatu 

karakteristik tersendiri (Hanbali, 2013) yaitu : 

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip 

muslim secara keseluruhan. 

2. Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan menghormati 

prinsip- prinsip Islam. 

3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan 

prinsip Islam. 

4. Rumah makan harus mengikuti standar internasional 

pelayanan halal. 

5. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem 

proteksi. 

6. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan 

muslim melakukan kegiatan keagamaan. 

7. Tempat wisata tidak bertentangan dengan prinsip Islam 

Kemudian terdapat empat aspek penting yang harus 

diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah 

(Hanbali, 2013) yakni: 



TINJAUAN PUSTAKA 33 

 

 

1. Lokasi, yakni Penerapan sistem Islami di area pariwisata, 

lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan 

oleh kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual 

wisatawan. 

2. Transportasi, yakni Penerrapan sistem, seperti pemisah tempat 

duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya 

sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya 

kenyamanan wisatawan. 

3. Konsumsi, yakni Islam sangat memperhatikan segi kehalalan 

konsumsi, maksud segi kehalalan disini yakni baik dari 

sifatnya, perolehannya, maupun pengolahannya. Selain itu 

suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam 

makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan 

wisata. 

4. Hotel, yakni Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan 

berjalan dengan sesuai dengan prinsip syariah. Pelayanan 

disini tidak hanya dalam lingkup makanan maupun minuman, 

tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, 

kolam renang, ruang tamu, dan fungsional untuk laki-laki dan 

perempuan sebaiknya terpisah. 

2.3. Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir merupakan modal konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. untuk menganalisis 
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permasalahan penelitian, maka perlu adanya karanga fikir sebagai dasar 

pemikiran peneliti untuk memecahkan permasalah dalam penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini yakni peneliti ingin mengetahui strategi 

pengembangan potensi wisata Pulau Labengki. 

 

Kerangka Pikir 
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Strategi Pengembangan 

Potensi wisata Pulau 

Labengki. 

1. Pemasaran Wisata 

2. Pengembangan Potensi 

Wisata 

3. Pengembangan 

Kemitraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potensi Wisata Pulau Labengki 

Perspektif Ekonomi 

syariah dalam 

pengembangan potensi 

Wisata Pulau Labengki 

1. Menjaga amanah, 

keamanan dan 

kenyamanaan 

2. Menjaga kelestarian 

lingkungan 

3. Menghormati nilai-

nilai sosial budaya dan 

kearifan lokal 

Strategi Pengembangan Potensi Wisata Pulau Labengki Menurut  

Perspektif Ekonomi Syariah 


