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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia, dan 

merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. 

Negara-negara dan teritorial seperti Thailand, Singapore, Filipina, Fiji, 

Maladewa, Hawai, Tonga, Galapagos, Barbados, Kepulauan Karibia, dan 

sebagainya sangat bergantung pada devisa yang didapatkan dari kedatangan 

wisatawan. Bagi negara-negara di Kepulauan Karibia, pariwisata telah 

menciptakan 2,5 juta kesempatan kerja atau sekitar 25% dari total kesempatan 

kerja pada tahun 2001 dan pariwisatanya menyumbang US$ 9,2 milyar, dan 

US$ 18,7 milyar di tahun 2011.1 

Sekarang ini pariwisata sudah menjadi tren baru dalam peningkatan 

ekonomi suatu negara. WTO, melihat bahwa prospek periwisata ke depan 

semakin cerah dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 10,3 persen 

pada 2030. Selain pada sektor ekonomi, pariwisata dapat meningkatkan

                    
1 I Gde Pitana & Putu G. Gayatri, Sosiologi Pariwisata, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hal. 
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 kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pariwisata yang baik dan 

benar.2 

Dengan demikian bisa kita bisa bayangkan bagaimana perkembangan 

pariwisata di berbagai negara yang titik pokok kegiatan perekonominya 

berasal dari kegiatan ekonomi pariwisata. Sehingga negara-negara tersebut 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan 

meningkatkan taraf kehidupan di suatu daerah atau negara. Dengan 

pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai 

negara, pariwisata sering disebut sebagai passport to development (paspor 

untuk perkembangan), tool for regional development (alat pembangunan 

daerah), non-polluting industry (industry tanpa polusi), dan sebagainya. 

Perkembangan pariwisata di Indonesia sekarang ini semakin pesat. 

Perkembangan sektor pariwisata menjanjikan dan memberikan manfaat 

kepada banyak pihak diantaranya dari pemerintah, masyarakat maupun 

swasta. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap 

menguntungkan untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan 

sebagai sumber yang menjanjikan bagi pemerintah maupun masyarakat 

sekitar obyek wisata. Peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada 

garis besarnya yang berintikan tiga segi, yakni segi ekonomis (sumber devisa, 

pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi-segi 

kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan 

                    
2 Fahmi Muhammad, “Pesona Kearifan Lokal sebagai Wahana Peningkatan Produktifitas 

Ekonomi Masyarakat”, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 2, 2017, Hal 302. 
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asing). Ketiga segi tersebut tidak saja berlaku bagi wisatawan-wisatawan 

asing saja, (tetapi juga untuk wisatawan-wisatawan domestik yang kian 

meningkat peranannya). 

Pariwisata tidak berbeda dari sektor ekonomi lainnya misalnya industri, 

dagang, atau transport, maksudnya ialah bahwa pariwisata dalam proses 

perkembangannya juga mempunyai pengaruh dalam bidang sosial dan budaya 

serta memengaruhi tingkat pendapatan pemerintah juga. Tidak hanya 

pariwisata internasional yang memberi pengaruh itu. Pariwisata dalam 

negeripun mempunyai pengaruh kebudayaan, lebih-lebih kalau diingat bahwa 

melalui saluran pariwisata terjadi perjumpaan antara bermacam-macam 

kebudayaan yang ada pada tiap-tiap suku bangsa di wilayah Indonesia. 

Meskipun demikian harus diakui, bahwa pengaruh pada kebudayaan di 

dalam masyarakat Indonesia lebih kuat datangnya dari pariwisata 

internasional dibandingkan dengan pengaruh yang datang dari pariwisata 

dalam negeri. Yang demikian itu sebagian besar terjadi karena kekuatan 

ekonomi pariwisata internasional yang relatif lebih besar dan perhatian 

mereka yang lebih besar pula terhadap unsur-unsur kebudayaan Indonesia kita 

yang dianggap eksotik. 

Pembangunan pariwisata dipandang lebih menekankan pada aspek fisik, 

namun dalam perkembangannya masyarakat dan pemerintah terkait harus 

menyadari bahwa pengelolaan pariwisata tanpa memandang aspek sosial dan 

budaya masyarakat justru akan menimbulkan dampak buruk bagi kearifan 

lokal masyarakat itu sendiri. Pariwisata pula mempunyai daya dobrak yang 
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cukup kuat untuk merusak kebudayaan masyarakat khususnya di daerah 

pariwisata. Dengan demikian pariwisata mendatangkan serangkaian dampak 

positif maupun negatif.3 

Pengeluaran-pengeluaran para wisatawan memang meningkatkan 

pendapatan penduduk setempat. Peningkatan pendapatan itu bisa 

menimbulkan akibat yang positif dan negatif. Pengembangan daerah 

pariwisata bisa juga menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap 

kebudayaan masyarakat setempat. Dampak positif yang terjadi, jika 

pengembangannya itu merangsang perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai 

budaya mereka sendiri. Dikatakan negatif jika pengembangan tadi 

melunturkan nilai-nilai budaya yang sudah ada karena penduduknya lebih 

terangsang untuk mengadopsi nilai-nilai budaya asing tanpa menghayati 

esensinya. 

Kepariwisataan juga dimaksudkan untuk meningkatkan nasib masyarakat 

di daerah-daerah dimana berbagai industri jasa dapat ditawarkan dan 

diperdagangkan.4 Provinsi Jawa Timur memiliki banyak daya tarik wisata 

pantai khususnya pantai. Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah 

yang mempunyai banyak potensi yang bisa diandalkan sebagai salah satu 

sumber pendapatan. 

                    
3 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 1 
4 James J. Spillane, Ekonomi pariwisata sejarah dan prospeknya, (Yogyakarta: Kanisius, 

1994), hal 54-55. 



 

 

5 

 

Wilayah selatan Kabupaten Tulungagung yang berbatasan langsung 

dengan Samudera Hindia menjadikan Tulungagung memiliki wilayah pantai 

yang sangat berpotensi dikembangkan sebagai tempat wisata. Panjang pantai 

wilayah Kabupaten Tulungagung adalah 61,470 km, dengan keadaan pantai 

bertebing curam dan terjal serta memiliki bibir pantai yang landai.5 Pantai 

Bayem menjadi salah satu prioritas pengembangan karena lokasinya berada 

tepat di pinggir Jalan Jalur Lintas Selatan Jawa. Objek wisata Pantai Bayem 

belum dikembangkan secara maksimal bila dibandingkan dengan Pantai Indah 

Popoh. 

Pengelolaan Pantai Bayem sendiri untuk sementara ini dipegang oleh 

swadaya masyarakat sekitar yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata 

(POKDARWIS). Mereka saling berbagi tugas seperti menyediakan jasa parkir 

kendaraan, kebersihan ataupun pemandu wisata. Keberadaan Pantai Bayem 

menjadi destinasi wisata yang ramai di kunjungi wisatawan dari berbagai  

daerah, tidak hanya dari sekitar Tulungagung tetapi banyak juga yang berasal 

dari luar daerah. Sebagai pengelola pantai Gemah, Pokdarwis mendapatkan 

pembagian hasil dari usaha wisata mereka. Dana tersebut yang kemudian 

digunakan untuk merawat pantai gemah dan sebagai penghasilan dari anggota 

Pokdarwis lainnya. 

Sektor pariwisata ini diharapkan dapat menggerakan ekonomi 

masyarakat di daerah tersebut. Hal ini karena sektor pariwisata dianggap yang 

                    
5 Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Informasi Perikanan dan 

Kelautan dalam http://dkp.tulungagung.go.id/indeks.php/statistik/perikanan-dan-pengolahan 

diakses tanggal 19 September 2018 

http://dkp.tulungagung.go.id/indeks.php/statistik/perikanan-dan-pengolahan
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paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan 

sektor usaha lainnya. Sektor ini diharapkan mampu mengembangkan 

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di daerah tujuan wisata tersebut. 

Harapan ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat 

melalui pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan (community-

based tourism development). 

Berdasarkan uraian latar belakan di atas maka penulis melakukan 

penelitian ilmiah dengan judul “Dampak Kawasan Pariwisata Pantai 

Bayem terhadap Kegiatan Ekonomi Masyarakat di  Desa Keboireng 

Kecamatan Besuki” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kegiatan ekonomi di kawasan pariwisata Pantai Bayem 

berlangsung ? 

2. Bagaimana dampak kawasan pariwisata Pantai Bayem terjadi terhadap 

perekonomian masyarakat di Desa Keboireng Kecamatan Besuki 

Kabupaten Tulungagung ? 

3. Bagaimana kegiatan ekonomi di kawasan Pantai Bayem ditinjau dari 

perspektif  Ekonomi Islam ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji keberlangsungnya kegiatan ekonomi yang ada di Pantai 

Bayem. 

2. Untuk mengkaji dampak yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di 

Desa Keboireng atas munculnya kawasan Pantai Bayem. 

3. Untuk mengkaji kegiatan ekonomi di Pantai Bayem menurut perspektif 

ekonomi Islam. 

 

D. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini membahas tentang sirkulasi 

perekonomian masyarakat Desa Keboireng Kabupaten Tulungagung yang 

terdampak oleh adanya kawasan Pariwisata Pantai Bayem di Desa Keboireng 

Kabupaten Tulungagung. Dalam kegiatan perekonomian tersebut pastinya ada 

masalah tersendiri baik dari pengelola, pedagang, dan instansi-instansi terkait 

yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. 

Penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap dampak munculnya 

pariwisata di Pantai Bayem Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung 

terhadap kegigiatan perekonomian masyarakat setempat. Peneliti mencoba 

menjelaskan dampak yang timbul baik dampak positif maupun dampak 

negatif pariwisata di Pantai Bayem Kecamatan Besuki Kabupaten 

Tulungagung berdasarkan tujuan, kebijakan, dan program yang dilakukan. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi 

pembaca dan menambah wawasan serta mengembangkan disiplin ilmu 

pengetahuan tentang dampak yang ditimbulkan dengan munculnya 

pariwisata pantai Bayem, khususnya tentang kegiatan ekonomi 

masyarakat desa Keboireng kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini, diharapkan menjadi referensi pengelola 

pariwisata di pantai lain dan khususnya bagi pengelola Pantai Bayem, 

yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan perekonomian 

masyarakat dan mengetahui dampak yang ditimbulkan. 

 

F. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari 

kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam 

skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut,  

yaitu : 
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1. Secara Konseptual 

a. Pariwisata 

Adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan pemerintah daerah.6 

b. Manajemen Keuangan 

Menurut Husna manajemen keuangan (finacial management) 

sering diartikan sebagai pengaturan kegiatan keuangan dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan merupakan 

kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan 

dan mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut 

sebagai manajer keuangan7 

c. Ekonomi 

Adalah sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, 

mengedarakan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam 

masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi 

sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masayarakat adalah 

mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut 

kepemilikkan, pengembangan maupun distribusi.8 

 

                    
6   Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. 
7 Suad Husna, Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang, 

(Yogyakarta: BPFE, 2000), hal. 4. 
8  M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

hal. 3. 
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2. Secara operasional 

Mengacu dari definisi secara konseptual serta teori yang dipakai 

sebagai pisau penelitian ini yaitu berdasarkan aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam perencanaan strategis. Dengan indikator sebagai 

berikut: 

a. Kejelasan visi dan misi, serta keterkatan antara visi dan misi. 

b. Analisis eksternal berupa peluang dan ancaman/tantangan. 

c. Analisis internal berupa sumber daya dan kemampuan 

d. Tujuan jangka panjang berupa prioritas 

e. Strategi yang digunakan 

f. Sasaran tahunan yang terintegritas dan terkoordinasi 

g. Kebijakan/peraturan yang ada 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

1. Bagian Awal 

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar 

tabel, dalaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dalaman 

transliterasi dan halaman abstrak. 
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2. Bagian Isi 

Merujuk pada semua yang dituluskan diatas dan metode yang 

digunakan dalam rangka memudahkan penulisan skripsi, maka 

pembahasan di bagi menjadi enam bab. Adapun sistematika penulisan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan 

keterbatasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika 

penulisan skripsi. Pada intinya, pendahuluan merupakan bagian isi skripsi 

yang mengantarkan pembaca untuk menjawab apa yang diteliti, untuk apa 

dan mengapa penelitian perlu dilakukan. Oleh karena itu bab 1 ini yang 

selanjutnya dikembangkan dengan teori-teori dari para ahli yang akan 

dibahas di bab 2. 

Bab kedua yang berisi tentang kajian pustaka, meliputi landasan 

teori, penelitian terdahulu. Pada bab ini, teori-teori yang sesuai dengan 

grand theory pada bab 1, bahan kajian teori tersebut dapat diangkat dari 

berbagai sumber, misalkan makalah, tesis, skripsi, jurnal ilmiah, buku, dan 

internet. Dalam kaitannya dengan bab 3, hal tersebut penting untuk 

menentukan metode penelitian yang akan digunakan. 

Bab ketiga ini berisikan tentang metode penelitian, meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. Pada bab ini, 
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metode penelitian adalah langkah sistematik yang ditempuh untuk 

mencapai tujuan dari topik bahasan. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode kualitatif, yang disesuaikan dengan kenyataan pada 

objek penelitian. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan di bab 4 

berdasarkan langkah-langkah metode penelitian di bab 3. 

Bab keempat ini berisikan tentang hasil penelitian, meliputi hasil 

penelitian dan temuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif paparan data 

disajikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data 

yang diperoleh dari pengamatan dan hasil wawancara serta deskripsi 

informasi lainnya. Tahap selanjutnya dilakukan pembahasan yang lebih 

detail yang akan dibahas pada bab 5. 

Bab kelima berisikan tentang pembahasan dari hasil penelitian. 

Hasil penelitian selanjutnya dibahas pada bab ini, untuk menjawab 

masalah penelitian, mengintegrasi temuan penelitian kedalam kumpulan 

pengetahuan yang sudah ada, memodifikasi teori yang ada atau 

memodifikasi teori baru berdasarkan temuan penelitian dan menjelaskan 

implikasi dari penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian. 

Terakhir, setelah diketahui hasil dan keterbatasan dari temuan penelitian 

maka ditarik kesimpulan dan memberikan saran pada bab 6. 

Bab keenam berisikan tentang penutup, meliputi kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian. Bab ini memaparkan kesimpulan yang 

merupakan hasil analisis data sebagai jawaban permasalahan penelitian 

serta memberikan saran secara operasional yang dapat ditindak lanjuti. 
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3. Bagian akhir, meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan 

keaslian skripsi, daftar riwayat hidup. 


