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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan obyek wisata ini harus diikuti dengan pengelolaan yang

baik serta pengenalan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Apabila

pengunjung obyek wisata meningkat, maka akan berdampak pada pendapatan

yang bertambah sehingga tidak kesulitan dalam menutup biaya-biaya yang

digunakan untuk operasional obyek wisata. Oleh karena itu sangat penting

disusun sebuah strategi pemasaran yang tepat, efektif dan efisien. Namun

demikian, pengelolaan pariwisata di berbagai daerah pada kenyataannya masih

belum dilakukan secara optimal, oleh karena itu guna mendukung pengelolaan

pariwisata yang lebih baik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Karimun mengemban tugas yang tidak ringan, yaitu menyusun strategi

pengembangan pariwisata agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan

pariwisata di Kabupaten Karimun khususnya.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, memberikan

kewenangan pengaturan pariwisata seluas-luasnya kepada daerah

Kabupaten/Kota untuk melakukan pembangunan pariwisata. daerah. Namun

dalam pelaksanaannya masih banyak pembangunan fisik daya tarik wisata

dilakukan dengan cara mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan

kelangsungan ekosistem yang ada serta kurang memperhatikan peta kekuatan

pasar wisata. Menurut perspektif geografis wilayah, Kabupaten Karimun

berada pada posisi yang strategis karena terletak di antara beberapa daerah
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wisata yang sudah terkenal. Serta didukung oleh kondisi infrastruktur seperti

jalan untuk menuju ke daerah Kabupaten Karimun sangat representatif. Oleh

sebab itu intensitas pengembangannya kedepan disamping memperhatikan

perilaku pasar, harus juga berorientasi pada kualitas dan kelangsungan produk

yang telah ada dengan memperhatikan terjadinya perubahan trend pasar yang

sedang berkembangan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya

alam dan budaya yang kaya dan beragam. Kekayaan dan keragaman alam dan

budaya tersebut merupakan modal dasar dalam pembangunan negara ini.

Dengan keberagaman sumber daya alam yang dimiliki seperti potensi alam,

keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah,

serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal

yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan.

Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor

lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk

menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan,

perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain

sebagainya. Dengan adanya keterkaitan antara sektor industri pariwisata

dengan sektor-sektor lainnya, diharapkan mampu menghasilkan devisa dan

dapat pula untuk menyerap tenaga kerja sehingga dampaknya mengurangi

angka pengangguran dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata adalah sejumlah kegiatan yang ada hubungannya dengan

perjalanan yang dilakukan hanya unyuk semenrata waktu yang akan secara
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langsung berhubungan dengan masyarakat setempat, adanya penpendiaman,

dan bergeraknya orang-orang asing, serta adanya orang-orang keluar masuk

kota disuatu daerah ataunegara dengan waktu yang relatif singkat untuk

menikmati perjalanan guna bertamasya untuk memperoleh kesenangan.1

Sektor kepariwisataan di Kabupaten Karimun sangat penting sebagai

salah satu pemasukan bagi pemerintah Daerah itu sendiri. Menjadikan

pemerintah daerah kabupaten Karimun mulai melihat potensi besar dari

keberagaman sumber daya alam, yang disertai dengan memiliki adat istiadat

dan kebudayaan yang memiliki keunikan tersendiri.

Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya

pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah

menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut

dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama.

Pentingnya industri pariwisata dalam pembangunan dan pengembangan

suatu daerah, tidak terlepas dari kenyataan bahwa2:

a. Pariwisata merupakan sektor jasa yang inheren dengan kehidupan

masyarakat modern. Semakin tinggi pendidikan dan ekonomi seseorang

atau masyarakat, maka kebutuhan terhadap pariwisata akan semakin besar

pula.

b. Pariwisata mempunyai kekuatan sinergetik karena keterkaitan yang erat

sekali dengan berbagai bidang dan sektor lainnya. Pariwisata akan

1 Nyoman S Pendit., Ilmu Pariwisata Sebuah pengantar perdana, (Jakarta; PT. Pradya
Paramitha, 1999) h. 37

2 Anonim, Proposal Workshop Wisata Petualangan dan Ekoturisme, (Bandung : 2003 )
h.  2
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berkembang seiring dengan perkembangan transportasi, telekomunikasi,

sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan lain sebagainya.

c. Tumpuan pariwisata sebagai kekuatan daya saing terletak pada sumber

daya yang terolah dengan baik.

Perkembangan pariwisata yang pesat selama dasa warsa terakhir

ternyata tidak lepas dari efek negatif yang ditimbulkannnya. Disamping

kemampuannya dalam memberikan sumbangan yang berarti dari segi

ekonomi, pembangunan pariwisata yang hanya berorientasi pada segi ekonomi

dan mengabaikan segi non ekonomi berupa lingkungan hidup dan budaya

masyarakat telah mengakibatkan terjadinya banyak kerusakan berupa

pencemaran lingkungan, budaya masyarakat, penggusuran, prostitusi dan

terpinggirkannya masyarakat disekitar obyek wisata. Pariwisata (ecotourism)

merupakan salah satu bentuk industri pariwisata yang belakangan ini menjadi

tujuan dari sebagian besar masyarakat. Pariwisata memberikan “suguhan”

kepada wisatawan berupa keindahan alam seperti air terjun, lembah, sungai,

panorama pegunungan, danau, keanekaragaman hayati dan pesona alami

lainnya seperti terumbu karang, pantai yang indah dan lain sebagainya.

Pertemuan Nasional Pariwisata (1996) mendefinisikan pariwisata sebagai

suatu bentuk penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab

ditempat-tempat/daerah-daerah alami dan atau tempat-tempat/daerah-daerah

yang dibuat berdasarkan kaidah alam yang mendukung upaya-upaya

pelestarian/penyelamatan lingkungan (alam dan kebudayaannya) dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
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Berdasarkan definisi tersebut maka keberhasilan pembangunan

pariwisata dapat dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat setempat. Komponen utama dalam aktivitas

pariwisata adalah obyek dan daya tarik wisata. Dalam Undang-Undang nomor

9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata meliputi

keadaan alam, flora, fauna, serta hasil karya manusia. Oleh karena itu,

aktivitas pariwisata juga merupakan usaha pemanfaatan berbagai bentuk

sumber daya lingkungan, baik yang bersifat fisik biotis maupun budaya.

Kegiatan atau aktivitas pariwisata pada perkembangannya telah

menjadi industri pariwisata dan merupakan salah satu sektor yang dapat

memberikan keuntungan secara ekonomi. Di negara sedang berkembang

seperti Indonesia, sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu sumber devisa

negara, lebih-lebih adanya pandangan bahwa pariwisata merupakan eksport

yang tidak kentara (Invisible export) yang tidak mencemari lingkungan

(smokeless industries).3 Dan industri yang tidak akan pernah berakhir (never

ending industries)4 telah mendorong para pengambil keputusan guna lebih

memberikan penekanan pada aspek keuntungan ekonomi daripada

konsekuensi kelestarian lingkungan. Pertimbangan terhadap aspek kelestarian

sering dikalahkan dengan alasan ekonomi.5 Adanya paradigma demikian

menyebabkan kecenderungan pengembangan pariwisata dilakukan dalam

3 Karyono, Pariwisata merupakan ekpor, (PT. Grasindo; Jakarta, 1997), h.165
4 Kodyat, Dampak Lingkungan Indrustri Pariwisata ( PT. Gramedia Pustaka Utama;

Jakarta, 1995 ), h.23
5 Timang Setyorini, artikel di akses pada 12 Februari 2014 dari

http://eprints.undip.ac.id/17964/1/timang_setyorini.pdf., h. 45
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skala besar-besaran (massive) yang berdampak adanya degradasi lingkungan,

baik fisik biotis maupun lingkungan sosial budaya.

Pariwisata ternyata tidak selalu menimbulkan dampak positif seperti:

penghasil devisa, membuka lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi; akan

tetapi secara bersamaan juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti

nilai-nilai sosial budaya maupun pencemaran lingkungan fisik dan biotis.6 Isu

dampak negatif pariwisata ini mengakibatkan perubahan paradigma

pembangunan pariwisata, dari model pariwisata massal (mass tourism) atau

pariwisata konvensional ke model pariwisata alternatif (alternative tourism).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992,

masalah dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan secara khusus tidak

disinggung. Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat

dunia terhadap masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan maka

paradigma pembangunan pariwisata mengalami pergeseran, dari pariwisata

alternatif ke ekowisata (ecotourism).7

Dari batasan tersebut; ekowisata merupakan perjalanan wisata yang

memberikan pengalaman dan pencerahan (pengetahuan; kepada wisatawan

tentang lingkungan alam, memberikan kontribusi terhadap kelestarian

ekosistem, menghormati integritas masyarakat lokal sebagai tuan rumah, serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, ekowisata

terutama dilakukan dikawasan-kawasan alam, kawasan panorama indah,

kawasan perlindungan burung dan satwa liar, situs arkeologi dan peninggalan.

6 Gunawan, Paradigma Pengembangan Pariwisata, (Jakarta : 1997),  h. 67
7 Ibid
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Kabupaten Karimun pada dasarnya memiliki banyak potensi wisata

yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata rekreatif. Namun keterbatasan

dalam pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut menyebabkan daya tarik

pariwisata yang ada belum dapat ditangani secara serius. Namun secara

bertahap, sesuai dengan kemampuan dan dana yang terbatas diusahakan untuk

mewujudkan adanya suatu obyek wisata yang layak dan mampu menawarkan

kenyamanan secara umum.

Dilihat dari sisi produk wisata di Kabupaten Karimun mempunyai

potensi yang baik diantaranya terdiri dari potensi alam, budaya dan buatan,

selain daya tarik alam, budaya dan buatan diatas juga terdapat potensi atraksi

budaya masyarakat yang berupa kesenian-kesenian rakyat, permainan rakyat,

upacara adat, legenda/cerita rakyat yang dapat ditampilkan untuk memperkaya

pengalaman wisatawan yang datang ke obyek dan daya tarik wisata di

Kabupaten Karimun.

Usaha menumbuh kembangkan industri pariwisata di Indonesia

didukung dengan UU No.9 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa

“Keberadaan objek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan,

antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya taraf

hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rasa cinta

lingkungan, serta melestarikan alam dan budaya setempat”. Perkembangan

suatu daerah pada dasarnya selaras dengan tingkat perkembangan penduduk

dan kegiatannya yang merupakan elemen-elemen penunjang dalam

perkembangannya. Sektor industri diyakini sebagai sektor yamg memimpin

sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-

produk industri selalu memiliki “dasar tukar” (term of rule) yang tinggi atau
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lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar

dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini beragam disebabkan oleh

factor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu

memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya.

Sektor pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian

Indonesia baik sebagai salah satu penghasil devisa maupun sebagai pencipta

lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat, pengembangan pariwisata perlu dilanjutkan dan ditingkatkan melalui

perluasan, pemanfaatan,sumber daya dan potensi pariwisata nasional,

sehingga diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan sektor-sektor

ekonomi lainnya. Perlu adanya pengembangan sektor pariwisata baik itu objek

wisata maupun fasilitas pendukung lainnya yang bermuara pada peningkatan

pendapatan.

Pariwisata adalah suatu gejala yang sangat kompleks dalam

masyarakat, yang mana didalamnya terdapat objek wisata, hotel, souvenir,

pramuwisata, transportasi, biro perjalanan dan lain-lain, yang menyangkut

manusia seutuhnya dan memiliki berbagai aspek. Aspek yang mendapat

perhatian paling besar dan merupakan satu-satunya aspek yang dianggap

penting adalah aspek ekonomisnya, karena menyangkut dengan keuntungan

dari pendapatan.

Dalam mengadakan perjalanan orang harus mengelurkan biaya yang

diterima oleh orang-orang yang menyelenggarakan angkutan dan

menyediakan bermacam-macam jasa. Keuntungan ekonomis untuk daerah
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yang dikunjungi wisatawan itulah yang pertama yang merupakan tujuan

pembangunan pariwisata.8

Dalam suatu industri pariwisata terdapat produk-produk

kepariwisataan, adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply),

konsumen serta ada produsen produsen yang menghasilkan produk untuk

memenuhi permintaan konsumen. Dalam hal ini konsumen adalah wisatawan.

Produk wisata adalah “barang-barang persediaan pariwisata” yang

disediakan oleh kelompok industri pariwisata sebagai kebutuhan yang

dikehendaki wisatawan. Produk pariwisata tersebut dapat dapat dibagi dalam

tiga ketegori. Produk wisata kategari pertama adalah usaha yang berkaitan

dengan publisitas promosi, perbankan, asuransi, dan sejenisnya dalam

lingkungan kepariwisataan. Produk wisata dalam kaategari kedua adalah usaha

akomodasi, angkutan, souvenir, rekreasi, taman hiburan, objek wisata dan

sebaginya. Sedangkan produk wisata kategari ketiga adalah usaha dalam

lingkungan biro perjalanan/travel agent, serta pramuwisata.9

Bagi wisatawan, mengeluarkan biaya untuk menikmati perjalanan

wisatanya tidaklah terlalu berat asalkan pelayanan serta fasilitas yang tersedia

baik dan memberikan kepuasan. Untuk itu hendaknya sektor pariwisata ini

harus benar-benar kita perhatikan. Baik itu sarana dan prasarananya maupun

cara melakukan promosi, ini dilakukan agar pariwisata nantinya benar-benar

memberikan manfaat bagi kita semua.

Pengembangan kepariwisataan adalah salah saru sektor yang

memberikan tambahan devisa bagi Negara dan memberikan dampak yang

8Soekadijo, Anatomi Pariwisata, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama,1997),  hal. 25
9 Nyoman S Pendit, op.cit., h. 131
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positif bagi masyarakat dalam hal lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat

dan pendapatan daerah serta juga sebagai promosi eksistensi negara.10

Dalam al-Qur’an juga kepariwisataan juga dijelaskan bahwa perjalanan

merupakan suatu perintah dan merupakan suatu keharusan untuk memahami

dan mengambil i’tibar atau pelajaran dari hasil pengamatan dalam mengenal

Tuhan Pencipta alam semesta ini. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS.

Al-an’am 6: 11:






Artinya : Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, Kemudian perhatikanlah
bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."11

Dalam al-quran sendiri menekan perlu adanya jaminan keamanan suatu

daerah atau negara serta fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan. Hal ini

ditekankan oleh mufassir al-Qurthubi ketika memahami QS. Saba’ 34:18:











Artinya : Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang
kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang
berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak)
perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan
siang hari dengan aman.12

10 Ibid, hal. 102
11 Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang; CV. Toha Putra,

1999), h. 187
12 Ibid, h. 686
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Dari ayat diatas dijelaskan bahwa telah diciptakan dunia dengan isinya

yang dilimpahi keberkatan, keindahan, sehinga dianjurakan bagi manusia

untuk melakukan perjalanan dengan menikmati keindahan dan kenyaman

keberagaman dengan rasa aman, perjalanan  merupakan suatu perintah dan

merupakan suatu keharusan untuk memahami dan mengambil i’tibar atau

pelajaran dari hasil pengamatan dalam mengenal Tuhan Pencipta alam

semesta ini.

Selain memiliki kondisi yang strategis, Kabupaten Karimun juga

memiliki potensi wisata yang kaya akan atraksi budaya yang sampai saat ini

masih hidup dan berkembang pada setiap etnis dan kelompok-kelompok

masyarakat yang cukup dikenal oleh para wisatawan dan memiliki ciri khas

tersendiri bagi Kabupaten Karimun. Beberapa objek wisata yang ada di

Kabupaten Karimun diantaranya yang di daerah Tanjung Balai Karimun

adalah Pantai Pongkar yang sudah dikembangkan dengan dilengkapi sarana

penunjang bagi wisatawan yang datang seperti sarana olahraga voli pantai.

Pantai Pelawan yang sudah dikembangkan dengan adanya tempat-

tempat duduk yang menunjang bagi wisatawan  yang datang ke pantai tersebut

dan penginapan bagi wisatawan, Pantai Gloria yang mana pada pantai ini

dibangun jalan oleh pemerintah kabupaten karimun di pinggir pantai, Air

Terjun Pongkar yang menjadi salah satu wisata menarik di Kabupaten

Karimun dengan suasana yang masih asri dan masih banyak memeliki

pepohonan.

Begitu juga Mesjid Tua Al-Mubarak merupakan mesjid tertua yang ada

di Kabupaten Karimun peninggalan kerajaan melayu pada masa terdahulu, dan



12

Kelenteng Tua merupakan kelenteng tertua yang pertama kali di bangun oleh

orang Cina sebagai tempat peribadatan mereka.

Disamping itu objek wisata yang terdapat di daerah Tanjung Baru

Kundur adalah Pantai Daun Keramat Gading, Pantai Timun, Pantai Sawang,

Pantai Lubuk, Batu Limau dan Batu Kemaluan merupaka objek wisata yang

terletak di pinggir pantai dan batu-batu yang terdapat di pinggir pantai tersebut

memiliki bentuk menyerupai buah limau tetapi objek wisata ini belum

mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten karimun. Objek wisata yang

terdapat di Kecamatan Buru adalah Mesjid Tua Pulau Buru, Makam Sibadang,

Pemandian Air Panas. Objek wisata di Kecamatan Moro yaitu Pantai Telunas

dan Pantai Sugi. Semua ini merupakan daya tarik tersendiri bagi semua pihak

untuk mengunjunginya baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan

nusantara.

Untuk terus memajukan pariwisata di Kabupaten Karimun, banyak

kegiatan-kegiatan dan cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Karimun. Salah satunya adalah melakukan promosi kedalam dan keluar negeri

dan kegiatan kesenian. Selain itu dibuatnya paket wisata untuk mempermudah

kegiatan kepariwisataan.

Namun demikian masih ada kendala dari industri pariwisata di

Kabupaten Karimun berkaitan dengan tingkat kunjungan wisatawan terutama

ke obyek wisata jumlah kunjungan tersebut, membuktikan tingkat kunjungan

wisatawan di Kabupaten Karimun dirasakan belum maksimal tingkat

kunjungan wisatawannya. Kurang maksimalnya jumlah kunjungan di

Kabupaten Karimun diantaranya karena kurang variatifnya dan minimnya
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dukungan dari masyarakat lokal untuk mengunjungi atau mempromosikan

tempat wisata tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka prospek industri pariwisata di

Kabupaten Karimun amatlah sangat bagus bila didukung oleh pemerintah dan

tingginya minat masyarakat dalam meningkatkan pariwisata di Kabupaten

Karimun. Atas dasar pemahaman tersebut diperlukan suatu strategi yang

terarah serta program-program aksi yang tepat agar dapat memanfaatkan

potensi wisata yang ada. Untuk itu penulis tertarik dalam menulis sebuah

karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: ”STRATEGI

PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DAN DAMPAKNYA

TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN

KARIMUN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik

yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitiaan pada strategi

pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Karimun dari tahun 2010

hingga 2012 menurut perspektif ekonomi Islam. Oleh Karena itu penulis tidak

akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang

penulis jelaskan di atas.

C. Rumusan Masalah

Kurang berhasilnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Karimun

tidak lepas dari penerapan kebijakan yang masih menggunakan pendekatan

top down dan tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan kebijakan

mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
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Dengan demikian, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam

penelitian ini adalah :

a. Bagaimana potensi pariwisata di Kabupaten Karimun?

b. Bagaimana strategi pengembangan industri pariwisata dan dampaknya

terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Karimun?

c. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi pengembangan

pariwisata dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten

Karimun?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian jenis apapun selalu bersumber

dari suatu masalah dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang

telah dirumuskan. Tujuan yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui potensi pariwisata yang ada dan dampaknya

terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Karimun.

b) Untuk mengetahui strategi pengembangan pariwisata dan dampaknya

tehadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Karimun.

c) Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap strategi

pengembangan pariwisata dampaknya terhadap kehidupan masyarakat

di Kabupaten Karimun.

2. Kegunaan Penelitian
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a) Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Qasim Riau.

b) Menjadi sumber informasi bagi pihak masyarakat serta instansi terkait

dalam pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Karimun.

c) Menjadi sumber tambahan untuk penelitian yang berhubungan dengan

masalah dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahannya maka metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian lapangan. Metode tersebut melalui langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas

Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata Kabupaten Karimun sebagai

pengembang potensi pariwisata di  Kabupaten Karimun dan masyarakat

Kabupaten Karimun itu sendiri. Dan yang menjadi objek dalam penelitian

ini adalah strategi pengembangan industri pariwisata di Kabupaten

Karimun.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan seluruh

karyawan  Dinas Kebudayaan keseniaan dan Pariwisata di Kabupaten
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Karimun yang berjumlah 58 orang dan masyarakat Kabupaten Karimun

yang berjumlah 212.561. Karena populasinya terlalu banyak maka peneliti

mengambil sampel 10% untuk dijadiakn sampel yaitu 20 orang di ambil

mengunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih orang-

orang terseleksi berdasarkan ciri-ciri khusus yang memiliki sampel

tersebut yang dipandang memiliki sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.13

a. Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh

peneliti dari sumbernya kepada peneliti,14 yaitu data yang diperoleh

dari Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata Kabupaten Karimun

yang berkenaan dengan pengembangan pariwisata dan dampaknya di

Kabupaten Karimun.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh di perpustakaan dengan cara

menelaah isi buku-buku yang ada hubungan dengan masalah yang

diteliti dan data yang diperoleh dari berbagai dinas dan instansi terkait

yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti:

a) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karimun.

b) BAPPEDA Kabupaten Karimun.

c) Dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

13 Muhamad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuakitatif (Jakarta;
PT.Rajagrafindo Persada, 2008), h. 175

14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung; CV. Alfabeta,
2011) h. 225
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4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipelukan untuk penelitian ini

digunakan teknik segbai berikut:

a) Observasi

Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan jalan

mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian dengan tujuan

mencari informasi atau untuk mengecek kebenaran dari data yang

diperoleh.

b) Wawancara

Wawancara langsung dalam bentuk pertanyaan yang diajukan

secara lisan kepada instansi dan dinas pemerintah yang terkait.

c) Angket

Angket yaitu memberikan seperangkat pertanyaan tertulis

kepada karyawan Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata di

Kabupaten Karimun dan Masyarakat di Kabupaten Karimun.

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis untuk

menganalisis masalah yang dihadapi adalah metode analisi deskriptif,

yaitu data yang digunakan adalah data hasil research atau penelitian, data

tersebut dikumpulkan kemudian diolah sehingga menjadi suatu gambaran

dari permasalahan, dianalisis dan dibandingkan dengan teori ilmiah yang

akan dibahas sekaligus diberi kesimpulan dan saran.

6. Metode Penulisan
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a. Deduktif

Yaitu penulisan dengan menggunakan kaedah-kaedah atau

pendapat yang bersifat umum dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif

Yaitu penulisan dengan menggunakan fakta-fakta atau gejala-

gejala ysng bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat

umum.

c. Deskriptif

Data yang diperlukan dianalisa sehingga dapat disusun menurut

kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika

penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh

sesuai dengan masalah. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab,

diantaranya:

BAB I : Pendahuluan

Yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum tentang Kabupaten Karimun

Yang terdiri dari sejarah, letak geografis, geologi, iklim,

pembagian wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial, saran

dan prasarana, kondisi perekonomian Kabupaten Karimun,

objek wisata dan industri pariwisata.
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BAB III : Telaah Pustaka

Yang terdiri dari pengertian pariwisata, pengertian strategi

pemasaran, bauran jasa pemasaran, hubungan antara

ekonomi, strategi kepariwisataan dengan pertumbuhan

kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar, dan pandangan

Islam tentang pariwisata.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Yang terdiri dari potensi pariwisata Kabupaten Karimun,

Kondisi pariwisata Kabupaten Karimun, upaya pemerintah

Kabupaten Karimun dalam mengembangkan wisata dan

dampak apa saja yang terjadi terhadap pengembangan

pariwisata di Kabupaten Karimun dan tinjauan ekonomi

Islam terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten

Karimun.

BAB V : Kesimpulan dan Saran


