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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan 

masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik karena faktor internal 

maupun eksternal. Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan 

hidup masyarakat kearah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa 

untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera dan maju. 

Salah satu sektor yang dapat memberdayakan masyarakat yakni sektor 

pariwisata, 

Pariwisata merupakan suatu keseluruhan aspek-aspek yang didalamnya 

terdiri dari wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain 

sebagainya yang merupakan kegiatan pariwisata. Terbentang sejauh 5.120 

km dari papua di ujung timur hingga Nangroe Aceh Darussalam di ujung 

barat, Indonesia memiliki 81.000 km panjang garis pantai. Indonesia juga 

memiliki empat kali jumlah garis pantai benua Amerika Serikat, hingga kita 

menduduki poisisi nomor satu dunia dalam jumlah panjang garis pantai. 

Indonesia Source Book 1993 mencatat wilayah darat Indonesia meliputi 

1,91 juta kilometer persegi dengan luas wilayah laut empat kali luas 

daratannya. Di antara seluruh wilayah darat, sebesar 250.000 km
2 

merupakan wilayah pantai atau wilayah dekat pantai. Hal ini menunjukkan 

bahwa Indonesia memiliki potensi  bukan hanya dalam kekayaan darat saja, 

akan tetapi juga memiliki potensi pada wilayah baharinya. 
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Selain itu, Indonesia juga menyimpan berjuta pesona wisata alam yang 

begitu indah, Indonesia juga kaya akan wisata budayanya yang terbukti 

dengan begitu banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah serta 

keanekaragaman seni dan adat budaya masyarakat lokal yang menarik 

wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, sehingga dengan 

banyaknya potensi yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu 

daerah tujuan wisata.
1
 

Seiring berkembangnya zaman, maka semakin berkembang  pula 

beberapa aspek masyarakat salah satunya dari sektor perekonomian, 

pertanian, pariwisata, tekonologi dan pendidikan. Semakin baik 

pengembangan pembangunan dan perbaikan sektor-sektor masyarakat, 

maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor 

yang berpengaruh penting yaitu dari sektor pariwisata. Saat ini Indonesia 

sebagai salah satu negara berkembang mulai mempromosikan negaranya 

guna menarik pandangan mata dunia lain, hal ini bertujuan agar Indonesia 

semakin terkenal dan menarik warga/penduduk negara lain untuk 

berkunjung ke Indonesia. 

Dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia sendiri, tentunya 

mengalami pasang surut, akan tetapi sektor pariwisata ini diprediksi akan 

tetap menjadi sektor yang tidak pernah ada habisnya karena di samping 

sumber daya alam, kegiatan pariwisata juga mengandalkan unsur budaya 

yang jika dieksplorasi dengan profesional akan semakin berkembang dan 

                                                           
1
 Helln Angga Devy, Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah 

Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar , Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 32, No. 1 Tahun 

2017 (Surakarta : Universitas Sebelas  Maret, 2017) hlm.34-35 
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meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun 

peradaban. Pariwisata merupakan pokok pembangunan nasional. Sektor 

pariwisata ini juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan 

penerimaan devisa pajak, maupun pengentasan kemiskinan.
2
 

Indonesia juga memiliki keragaman budaya dan wisata yang melimpah, 

dan mampu mengatasi masalah-masalah mendasar dengan penguatan 

ekonomi dari penerimaan devisa/pendapatan daerahnya. Sebagai negara 

yang memiliki keragaman yang melimpah, Indonesia dapat 

mengembangkan potensinya, misalnya dari segi pariwisata karena 

wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mencari atau menikmati 

keindahan pariwisata Indonesia sehingga memberikan dampak yang positif 

baik dalam negeri maupun luar negeri, bila dari luar negeri negara kita 

semakin terkenal dan dampak bagi dalam negeri yaitu negara kita dapat 

menambah devisa guna mengangkat kesejahteraan masyarakat yang ada saat 

ini.
3
 

Tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia dari tahun ke tahun 

cenderung terus meningkat. Ini membuktikan bahwa sektor pariwisata 

merupakan industri yang digerakan oleh pasar,sehingga begitu banyak 

peluang untuk memasarkan produk wisata yang ada di Indonesia. Tentu 

dalam memasarkan produk wisata ini tidak bisa dilakukan melalui satu 

                                                           
2 Bagyono, Pariwisata dan Perhotelan (Bandung : Alfabeta)hlm. 9 
3
Dedi Prasetya Maharani, PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA Kabupaten 

Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang), Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 

3, Agustus-Desember 2014, 412-421, hlm.413 
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pihak melainkan perlu adanya keterlibatan semua pihak, mulai dari 

pengelola wisata, pemerintah dan masyarakat setempat.
4
 

Kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara merupakan faktor 

utama sumber devisa karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang 

memiliki beraneka ragam jenis pariwisata, misalnya wisata alam, sosial 

maupun wisata budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Oleh 

sebab itu, pembangunan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian 

suatu negara karena sektor ini memberikan peluang dalam pengembangan 

berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Dampak krisis ekonomi global juga 

semakin mendorong negara-negara di beberapa belahan dunia untuk 

memprioritaskan pembangunan pada sektor pariwisata sebagai upaya 

pemulihan ekonomi tersebut. 

Selain berpengaruh terhadap devisa, pariwisata juga memiliki kaitan 

yang erat dengan masyarakat, dengan adanya pariwisata di suatu daerah 

maka secara tidak langsung akan melibatkan masyarakat sekitar dan itu juga 

bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Seperti masyarakat 

bisa membangun penginapan di sekitar daerah wisata ataupun bisa 

membuka warung makan serta usaha-usaha yang lain. Hal ini merupakan 

pengaruh baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.  

 

 

                                                           
4
Iwan Setiawan, Potensi Destinasi Wisata Di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi,  

Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Kajian 

Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis 

Kesejahteraan Rakyat ISBN: 978-979-3649-81-8, hlm.2 
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Sektor pariwisata juga merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan 

yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara menyeluruh 

dan merata sehingga perlu adanya pembinaan yang terarah dan terkoordinir. 

Disamping itu, konsep pariwisata mencakup tentang upaya pemberdayaan, 

usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta berbagai kegiatan dan 

jenis usaha pariwisata dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata.  

Pembangunan dibidang kepariwisataan dilaksanakan dengan 

memperhatikan kemampuan untuk mendorong untuk meningkatkan 

kehidupan ekonomi dan sosial budaya serta pandangan nilai-nilai hidup 

yang ada dalam masyarakat. Disamping itu juga perlu diperhatikan pula 

aspek kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup serta kelangsungan 

usaha pariwisata itu sendiri. Kesejahteraan masyarakat menunjukan ukuran 

hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih 

baik.
5
 

Manusia merupakan makhluk ekonomikus yang mana dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, mengembangkan dirinya selalu didorong oleh 

kepentingan ekonomi, sehingga perkembangan peradaban manusia 

bercirikan perkembangan kebudayaan manusia bercorak ekonomi. Berawal 

dari gebrakan di Inggris, ekonomi modern atau industri kreatif kini banyak 

                                                           
5
Nasir Rulloh “Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar 

Objek Wisata Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam” (Bandar Lampung,2017) 
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diadopsi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan komposisi 

jumlah penduduk usia muda sekitar 43 persen (sekitar 103 juta orang), 

Indonesia memiliki basis sumber daya manusia cukup banyak bagi 

pengembangan ekonomi kreatif.
6
 

Secara umum, pengembangan kepariwisataan selalu terkait dengan 

kreativitas dan inovasi dalam berbagai bentuk kegiatan, karya masyarakat 

yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan pada saat berkunjung ke satu 

daerah wisata yang dapat menambah pengalaman perjalanan baru bagi 

wisatawan dan peningkatan berusaha bagi masyarakat.
 7

 

Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang memadukan 

informasi dan kreatifitas yang mengandalkan ide, gagasan dan pengetahuan 

dari sumberdaya manusia sebagai faktor produksi. Ekonomi kreatif juga 

menjadi salah satu konsep untuk pengembangan perekonomian di Indonesia. 

Yang mana, Indonesia bisa mengembangkan model ide dan talenta dari 

rakyat untuk dapat menginovasi dan menciptakan suatu hal. Selain itu, pola 

pikir kreatif juga sangat diperlukan untuk tetap tumbuh berkembang serta 

bertahan di masa yang akan datang.
8
 

Pengembangan Ekonomi Kreatif sejak tahun 2006 menjadi program 

pemerintah di bawah kementerian yang menangani pariwisata digabung 

menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di Indonesia sendiri, 

                                                           
6 I Gusti Bagus Arjana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Depok : Rajawali Pers, 

2017)hlm. 221 
7
 Rochmat Adi Purnomo, Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia (Surakarta : 

Ziyad Visi Media, 2016)hlm. 11 
8
 I Gusti Bagus Arjana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ,,,,,,,,,,hlm.227 
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terdapat tiga bentuk industri  kreatif yakni ; produk seni, kerajinan dan 

fashion. Hal ini menjadi andalan pariwisata Indonesia untuk menarik 

wisatawan mancanegara supaya tertarik dengan industri. Ekonomi kreatif 

yang berkembang pesat dan dapat menghasilkan produk-produk yang 

dibutuhkan pasar akan memicu pertumbuhan ekonomi secara pesat.
9
 

Ekonomi kreatif dan kepariwisataan merupakan daya tarik yang saling 

terkait dan berkesinambungan, karena produk hasil dari kreativitas manusia 

dapat dinikmati oleh wisatawan, karena memiliki keunikan dan keindahan. 

Namun belum semua daerah bisa memadukan antara wisata dan ekonomi 

kreatif. Dikarenakan belum semua potensi wisata di eksplor dengan baik. 

Akan tetapi pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki dan 

mengembangkan potensi wisata dan juga ekonomi kreatif. Saat salah satu 

yang menjadi daya tarik pemerintah yaitu Provinsi Jawa Timur. 

Pemerintah melalui Departemen dan Pariwisata menyatakan bahwa 

berdasarkan perwilayahan kepariwisataan di Indonesia, telah ditetapkan 

pembagian Wilayah Tujuan Wisata  (WTW) dalam skala nasional. Menurut 

pembagian Wilayah Tujuan Wisata (WTW), Jawa Timur berada pada jalur 

perjalanan pariwisata yang cukup berpotensi dalam pariwisata dan memiliki 

banyak obyek wisata yang menjadi tujuan wisata nasional, sehingga Jawa 

Timur termasuk kawasan yang strategis dalam perjalanan wisatawan 

nasional. Sehubungan dengan hal itu, Jawa Timur perlu mengembangkan 

kembali obyek-obyek wisata yang ada secara optimal agar mampu menarik 

                                                           
9
 Ibid.,  
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wisatawan lokal maupun wisata mancanegara untuk melakukan kunjungan 

wisata.
10

 

Salah satu wilayah di Jawa Timur selatan yakni Kabupaten Trenggalek 

yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia menjadikan Trenggalek 

memiliki wilayah pantai yang sangat berpotensi dikembangkan sebagai 

tempat wisata. Selain itu Kabupaten Trenggalek juga merupakan daerah 

pegunungan, jadi banyak spot-spot alam yang bisa dikembangkan menjadi 

objek wisata. Selain itu, pengembangan wisata-wisata di Trenggalek tidak 

semua bisa dinikmati dengan mudah, dikarenakan infrastruktur atau akses 

untuk menikmati beberapa objek wisata di Trenggalek masih lumayan sulit 

untuk dijangkau. Oleh karena itu, butuh bantuan dari Pemerintah untuk 

mengatasi hal tersebut. 

  

                                                           
10 Muktiyah Kumala dkk, Analisis Potensi Sektor Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan Di 

Wilayah Jawa Timur, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 4 Tahun 2017,  hlm. 474 
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Tabel 1.1 

Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Di Kabupaten Trenggalek 

The Number of Tourist Resort Visitors In Trenggalek Regency, 2015 

No. 

Nama Obyek 

Wisata 

Triwulan 

I 

Triwulan 

II 

Triwulan 

III 

Triwulan 

IV 

Jumlah/ Total 
Tourist Resorts 

(Jan-

Mar) 

(Apr-

Jun) 
(Jul-Sep) (Okt-Des) 

          

1 Pantai Pelang 13.287 8.487 14.841 12.19 48.805 

2 Pantai Prigi 31.781 14.528 22.601 21.316 90.226 

3 
Pantai 

Karanggongso 
114.345 75.666 87.768 83.977 361.756 

4 Pantai Damas           

5 Guo Lowo 12.255 8.105 8.882 11.497 40.739 

6 
Pemandian 

Tapan 
          

7 
Kolam Renang 

Tirta Jwalita 
13.798 8.911 7.589 14.436 44.734 

Jumlah / Total 185.466 
  

141.681 143.416 586.26 
115.697 

  Sumber 
: Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Trenggalek 
  

  Source 
: Tourism, Youth and Sports Services 

of Trenggalek Regency  
 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Trenggalek 

merupakan salah satu daerah yang kaya akan wisata bahari seperti pantai. 

Seperti pada tabel, pantai merupakan suatu objek wisata yang banyak 

dikunjungi dan diminati oleh wisatawan domestik maupun asing. Dan setiap 

triwulannya mengalami peningkatan meskipun itu tidak stabil dan masih 

mengalami pasang surut. Terlihat pada Triwulan 1 memiliki jumlah 

pengunjung yang tinggi yaitu 185.466 dibandingkan dengan pengunjung 

pada Triwulan 2 Triwulan 3 dan Triwulan 4. 
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Ada berbagai pariwisata apabila ditinjau dari berbagai aspek yakni 

bentuk pariwisata dari segi jumlahnya, bentuk pariwisata dari segi 

kepengaturannya, bentuk wisata dari segi maksud dan tujuannya, dan bentuk 

pariwisata dari segi penyelenggaraannya. Wisata edukasi (education tour) 

merupakan bentuk pariwisata dari segi maksud dan tujuannya. Selain wisata 

edukasi juga ada wisata religi dan wisata buatan yang mana dari beberapa 

macam wisata tersebut mempunyai daya tarik tersendiri.
11

 

Perkembangan pariwisata di suatu daerah tidak lepas dari peran 

pemerintah. Kemajuan wisata-wisata di suatu daerah khususnya daerah 

terpencil bisa terus mengalami perubahan karena peran dari pemerintah. Di 

daerah Kabupaten Trenggalek sendiri hampir seluruh wisata pantai dikelola 

oleh pemerintah dan hanya beberapa yang masih dikelola oleh masyarakat 

sekitar. Akan tetapi pemerintah terus berupaya mengembangkan destinasi 

wisata yang memerlukan bantuan, karena wisata merupakan aset terpenting 

untuk kesejahteraan ekonomi. Kemunculan wisata edukasi baru seperti 

Rumah Coklat juga merupakan hasil dari pengelolaan pemerintah yang 

kemudian dikembangkan menjadi sebuah objek wisata baru. 

Sektor pariwisata tentunya dari waktu ke waktu akan mengalami 

perubahan dan perkembangan. Banyak sekali pariwisata yang bermunculan 

seiring berkembangnya teknologi. Pemerintah juga berupaya untuk 

mengembangkan sektor pariwisata agar masyarakat tidak jenuh dan 

                                                           
11

 Unggul Priyadi, Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan, (Yogyakarta : UPP 

STIM YKPN, 2016)hlm. 28 
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pariwisata merupakan sektor yang paling diminati. Seperti yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dimana pemerintah 

memperkenalkan inovasi baru yaitu Rumah Coklat yang berada di 

Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek.  

Hal ini merupakan trobosan baru untuk mengembangkan perekonomian 

masyarakat. Selain wisata, rumah coklat ini juga ditambah unsur edukasi 

yakni proses pengolahan coklat dan ada beberapa produk yang berasal dari 

olahan coklat. Sehingga ketika pelanggan mengunjungi tempat ini, selain 

bisa menikmati wisata yang disuguhkan, mereka juga dapat melihat dan 

belajar bagaimana pengolahan coklat yang berada di wisata edukasi rumah 

coklat ini. Adanya  wisata edukasi Rumah Coklat Trenggalek menambah 

daftar wisata yang wajib dikunjungi di Trenggalek. Wisata edukasi Rumah 

Coklat Trenggalek mengusung tema dengan keunggulan coklat yang 

dihasilkan dari wilayah kecamatan di Trenggalek. 

Pendirian Rumah Coklat didasarkan pada wilayah Trenggalek yang 

menghasilkan komiditi kakao. Sehingga, Rumah Coklat menjadi wadah bagi 

para petani kakao untuk memaksimalkan komoditi kakao di wilayah 

Trenggalek. Dikarenakan para petani kakao di wilayah ini diremehkan oleh 

para pedagang, sehingga adanya Rumah Coklat ini juga menjadi wadah bagi 

kesejahteraan petani kakao. Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan 

dalam berbagai program salah satunya adalah mendirikan tempat wisata 

untuk pengolahan bibit kakao. Selain menjadi wadah bagi para petani kakao, 

Rumah Coklat juga dijadikan sebagai wisata edukasi di Trenggalek. Wisata 
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edukasi yang disediakan di Rumah Coklat berupa belajar pembibitan, teknik 

fermentasi, cooking class dan menghias coklat.
12

 

Adanya Rumah Coklat di Trenggalek, membuat antusias masyarakat 

mengunjungi wisata edukasi tersebut sangat tinggi. Ini terbukti hampir 

setiap hari terdapat pengunjung yang mengunjungi Rumah Coklat. Selain 

itu, dengan adanya wisata edukasi ini semakin bertambah pula lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan juga bisa memanfaatkan tenaga-

tenaga SDM yang ada. Jadi tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, 

wisata ini juga bisa menjadi salah satu wadah untuk SDM guna mempelajari 

dan juga melatih skill dari masing- masing individu. 

Tidak hanya peluang membuka peluang pekerjaan saja, akan tetapi 

wisata edukasi ini juga membuka peluang bagi ekonomi kreatif di daerah 

Trenggalek. Tenaga kerja yang dibutuhkan yakni meliputi di bidang 

pembibitan, bidang produksi dan pengolahan serta bidang pemasaran. 

Kakao yang berada di Rumah Coklat ini juga sudah merambah ke luar 

negeri, diantaranya ke Negara Jepang dan korea. Wisata Edukasi Rumah 

Coklat ini juga menjadi wadah untuk pengembangan ekonomi kreatif yang 

berasal dari coklat. Keberadaan wisata edukasi Rumah Coklat ini sangat 

sangat diapresiasi oleh para pengusaha kecil dan juga masyarakat sekitar 

                                                           
12

http://humassetda.trenggalekkab.go.id/berita/februari/571-rumah-cokelat-destinasi-wisata-

baru-di-kabupaten-trenggalek, di akses pada 31 Januari 2019 pukul. 16.00 

http://humassetda.trenggalekkab.go.id/berita/februari/571-rumah-cokelat-destinasi-wisata-baru-di-kabupaten-trenggalek
http://humassetda.trenggalekkab.go.id/berita/februari/571-rumah-cokelat-destinasi-wisata-baru-di-kabupaten-trenggalek
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wisata edukasi karena bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk 

mensejahterakan perekonomian mereka.
13

 

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut 

adalah karena adanya rumah coklat ini memberikan inovasi baru terhadap 

Kabupaten Trenggalek yang terkenal dengan kota Kripik Tempe. Rumah 

Coklat ini juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan 

pekerjaan dan juga para pengusaha UMKM maupun pengusaha-pengusaha 

rumahan untuk bisa mengembangkan produk dengan adanya ekonomi 

kreatif berbahan dasar coklat. 

Di sekitar Rumah Coklat ini juga terdapat beberapa pohon kakao yang 

dikelola oleh pemerintah. Disini menjual berbagai jenis makanan dan 

minuman yang dibuat dari bahan dasar coklat misalnya coklat panas, coklat 

dingin, nasi goreng coklat, mie goreng coklat, cilot coklat dan lain-lain. 

Rumah coklat ini juga membuka peluang untuk masyarakat yang belum 

mempunyai pekerjaan dan menjadi wadah untuk mengembangkan ekonomi 

kreatif melalui olahan coklat. Jadi tidak hanya pengusaha-pengusaha kecil 

saja yang bisa berinovasi akan tetapi para pengunjung juga bisa belajar dan 

juga mengetahui bahwa coklat bisa diolah menjadi berbagai macam produk. 

Oleh karena itu pada tugas akhir ini penulis akan menuliskan karya tulis 

dengan judul “Pemberdayaan Wisata Edukasi Rumah Coklat Dalam 

                                                           
13

Russi Insan Kinasih,  Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Kunjungan Pada 

Wisata Edukasi Rumah Coklat Trenggalek, Simki-Economic Vol. 01 No. 06 Tahun 2017 ISSN : 

BBBB-BBBB (Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017)hlm.1 
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Meningkatkan Pengelolaan Ekonomi Kreatif Prespektif Ekonomi Islam 

(Studi Kasus Wisata Edukasi Rumah Coklat di Karangan Trenggalek)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan uraian permasalahan di atas maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian “Pemberdayaan Wisata Edukasi Rumah 

Coklat Dalam Meningkatkan Pengelolaan Ekonomi Kreatif Prespektif 

Ekonomi Islam yaitu :  

1. Bagaimana Proses Pemberdayaan Wisata Edukasi Rumah Coklat 

Karangan Trenggalek? 

2. Bagaimana Pengelolaan Wisata Edukasi Rumah Coklat Karangan 

Trenggalek? 

3. Bagaimana Kendala dan Solusi Wisata Edukasi Rumah Coklat 

Trenggalek ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Proses Pemberdayaan Wisata Edukasi Rumah Coklat 

Karangan Trenggalek. 

2. Mengetahui  Pengelolaan Wisata Edukasi Rumah Coklat Karangan 

Trenggalek. 

3. Mengetahui Kendala dan Solusi Wisata Edukasi Rumah Coklat 

Trenggalek. 
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D. Batasan Masalah  

1. Pengidentifikasian Wisata Edukasi Rumah Coklat Karangan Trenggalek. 

2. Pemberdayaan Wisata Edukasi Rumah Coklat Dalam Meningkatkan 

Pengelolaan Ekonomi Kreatif Prespektif Ekonomi Islam. 

Melihat identifikasi masalah yang ada, maka peneliti membatasi 

masalah agar tidak meluasnya pokok permasalahan yang telah ada dan 

memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka 

akan diberikan pembatasan yaitu Pemberdayaan Wisata Edukasi Rumah 

Coklat Dalam Meningkatkan Pengelolaan Ekonomi Kreatif Prespektif 

Ekonomi Islam. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Untuk memberikan masukan informasi bagi masyarakat luas tentang 

peran wisata edukasi dalam penyerapan tenaga kerja dan pengembangan 

ekonomi kreatif 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pihak Wisata Edukasi Rumah Coklat Trenggalek. 

 Sebagai bahan saran dan masukan dalam upaya penyerapan tenaga 

kerja dan pengembangan ekonomi kreatif 

b. Bagi Akademik 

 Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi penambahan 

referensi atau tambahan-tambahan buku-buku diperpustakaan IAIN 

Tulungagung. 
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c. Bagi Peneliti selanjutnya. 

Untuk memberikan masukan informasi bagi peneliti selanjutnya 

untuk  menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang 

dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya. 

F. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman atau persepsi dan lahirnya multi 

interpretasi terhadap judul proposal ini, maka sangat penting bagi penulis 

untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan 

dengan judul di atas, yakni sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan 

Pemberdayaan adalah sebuah  proses kolaboratif di mana orang yang 

kurang berdaya akan sumber daya bernilai dikerahkan untuk 

meningkatkan akses dan kontrol atas sumber daya untuk memecahkan 

masalah pribadi atau masyarakat.
14

 

2. Wisata Edukasi 

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Wisata adalah 

bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-

senang, dan sebagainya) bertamasya sedangkan edukasi adalah sesuatu 

seputar pendidikan.
15

 Sedangkan Wisata edukasi sendiri mempunyai 

                                                           
14

 Mustangin, Desy Kusniawati dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal 

Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji” dalam jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 

(Universitas Padjajaran: 2017) 
15 KBBI Online. https://kbbi.web.id/edukasi diakses 28 Agustus 2018 

https://kbbi.web.id/edukasi
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pengertian sebagai suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk 

tujuan rekreatif dengan lebih menonjolkan unsur pendidikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa selain wisatawan dapat menikmati keindahan 

pariwisata yang ditawarkan tetapi mereka juga mendapatkan ilmu 

pengetahuan yang tersusun secara rapi oleh SDM pengelola tempat 

wisata. 

3. Ekonomi Kreatif 

Ekonomi Kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang memadu 

padankan informasi dan kreatifitas yang mengandalkan ide, gagasan dan 

pengetahuan dari sumberdaya manusia sebagai faktor produksi. Dalam 

studi ekonomi dikenal ada empat faktor yakni, sumberdaya alam, 

sumberdaya manusia, modal (faktor utama) dan organisasi manajemen.
16

 

G. Sistematika penulisan skripsi 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian 

dimana setiap bagian memiliki titik pembahasan yang berbeda, namun 

dalam semua bagian tetap dalam satu kesatuan yang saling berkaitan serta 

melengkapi. Berikut ini adalah sistematika penulisan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu:  

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan 

abstrak. 

                                                           
16

 I Gusti Bagus Arjana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,,,,,,,,,,,,,hlm. 227 
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BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) 

rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah, (e) 

kegunaan atau manfaat hasil penelitian, (f) definisi istilah, dan 

(g) sistematika penulisan skripsi.  

BAB II:  Kajian pustaka, terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian 

fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) 

kerangka berpikir teoritis/paradigma.  

BAB III: Metode penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis   

penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data 

dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik 

analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-

tahap penelitian.  

BAB IV: Hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan 

penelitian, (c) analisis data.  

BAB V:   Pembahasan  

BAB VI: Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran atau rekomendasi.  

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat 

pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup. 

 


