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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Kesejahteraan dalam kehidupan manusia mencangkup banyak hal termasuk 

dalam hal sosial, ekonomi, budaya, dan tingkat religusitas seseorang Sodiq 

(2015;389). Allah telah mengatur dan menjamin kesejahteraan bagi hamba-Nya 

dan seluruh makhluk sebagaimana dalam Surat Al-A’raf ayat 10 sebagai berikut: 
 
 

َٰٓ إِْبلِيس  و   ۟ا إاِلَّ ُدوَٰٓ ج  م  ف س  اد  ِة ٱْسُجُدو۟ا ِلء  ئِك 
َٰٓ ل َٰ ُكْم ثُمَّ قُْلن ا لِْلم 

ْرن َٰ وَّ ُكْم ثُمَّ ص  ل ْقن َٰ ل ق ْد خ 

ِجِدين   ن  ٱلسََّٰ  ل ْم ي ُكن مِّ
 

Wa laqad makkannākum fil-arḍi wa ja'alnā lakum fīhā ma'āyisy, qalīlam mā 

tasykurụn 

Arti: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan 

Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu 

bersyukur. (Departemen Agama RI, 2004). 

 
Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa sesungguhnya Allah telah 

menjamin rejeki dari seluruh makhluk di permukaan bumi sebagai wujud nyata dari-

Nya. Allah juga telah menentukan tempat tinggal saat hidup dan setelah matinya 

bagi seluruh makhluknya dan mengetahui tempat dimana mereka akan mati. Ayat 

di atas juga menjelaskan bahwa Allah telah memberikan manusia tempat di bumi 

agar seluruh umatnya dapat memenuhi kehidupannya dengan melakukan berbagai 

kegiatan seperti bertani, berdagang, dan segala sesuatu yang dapat menghasilkan 

manfaat bagi mereka karena sesungguhnya apa yang manusia kerjakan di bumi 

hanyalah sebagian kecil dari cara mereka bersyukur. 

 
Pemenuhan kebutuhan manusia di muka bumi merupakan salah satu bentuk 

dari mencapai kesejahteraan atau falah dalam Islam. Manusia sebagai mahluk sosial 

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga dalam proses 

mencapai  kesejahteraan  manusia  selalu  memerlukan  manusia  lainnya  seperti
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diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya yang menyebutkan bahwa manusia 

adalah makhluk sosial (Sodiq, 2015). Pencapaian kesejahteraan bukan merupakan 

impian seseorang saja, namun setiap orang yang secara sadar menjalani kehidupan 

pasti menginginkan kesejahteraan bukan halnya dalam hal kesejahteraan ekonomi, 

namun juga kesejahteraan spiritual demi tercapainya kehidupan yang seimbang 

(Sodiq, 2015). 

 
Konsep kesejahteraan dalam Islam diwakilkan dengan pemikiran Ibnu 

Khaldun mengenai kesejahteraan, yaitu teori circle of equity. Circle of equity 

menjelaskan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh melalui instrumen-intrumen yang 

saling mendukung satu sama lain. Adapun instrumen-instrumen dalam circle of 

equity menurut Ibnu Khaldun adalah syariah, otoritas politik atau pemerintahan, 

manusia, harta benda atau kekayaan, pembangunan dan keadilan. Hasil pemikiran 

Ibnu Khaldun tersebut telah melahirkan sebuah teori mengenai lingkaran keadilan 

yang menjelaskan bahwa keenam instrumen tersebut saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi dalam memajukan atau memundurkan pola kehidupan umat 

(Chapra, 2001: 152). Circle of equity mampu menjelaskan secara detail mengenai 

konsep yang saling berkaitan satu sama lain mengenai hubungan antar isntrumen 

yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan, sehingga secara tidak langsung konsep 

circle on equity mampu mengukur tingkat kesejahteraan umat melalui keenam 

instrumen tersebut. 

 
Berdasarkan keenam intrumen tersebut masyarakat dapat secara bersama- 

sama mencapai tujuan yang telah ditentukan satu sama lain, membangun kekuatan 

yang dapat mengontrol diri sendiri dan kelompok dalam mencapai tujuan yang sama 

yaitu kesejahteraan melalui terpenuhinya seluruh kebutuhan. Instrumen- intrumen 

tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

sendiri akan membuat kelompok atau komunitas yang berbeda-beda dengan latar 

belakang yang beragam, namun membentuk suatu tujuan yang sama. Salah satu 

komunitas yang lahir dengan tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan 

adalah paguyuban dokar yang ada di kawasan wisata religi makam Sunan Giri 

Gresik.
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Mereka memiliki tujuan yang sama yaitu agar mereka mendapatkan 

pelanggan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. 

Wisata religi memiliki minat wisatawan yang tinggi di Indonesia, karena hampir 

sebagian besar masyarakat Indonesia sendiri adalah seorang muslim. Menurut world 

population review terdapat 1,9 miliar umat muslim di seluruh dunia dan Indonesia 

memiliki persentase penduduk muslim yang peling tinggi di dunia yaitu 

87,2 persen atau setara dengan 229 juta umat pada tahun 2020 (Mustar, 2020). 
 
 

Besarnya potensi yang dimiliki oleh wisata religi Sunan Giri tentu menjadi 

sebuah peluang bagi masyarakat sekitar dalam membangun perekonomian yang 

bergantung kepada potensi yang ada. Elmaningtyas (2017), otonomi daerah juga 

berdampak pada penataan areal wisata religi Sunan Giri. Pemerintah Kabupaten 

Gresik pada tahun 2009 telah memberlakukan pajak retribusi makam Sunan Giri 

untuk mendongkrak pendapatan ekonomi tiap daerah. Khasanah (2018), wisata 

Religi Sunan Giri mampu membentuk perekonomian warga Gresik terutama di 

Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dan mengalami kemajuan yang signifikan 

terhadap perkembangan perekonomian warga sekitar. Pengembangan pariwisata 

perlu dilakukan sebagai salah satu cara yang dilakukan demi meningkatkan 

perekonomian masyarakat sekitar. Pengembangan sistem transportasi menjadi salah 

satu faktor utama dalam pengembangan potensi pasriwisata, karena saat ini sistem 

transposrtasi wisata religi Sunan Giri masih belum terintegrasi dengan baik. 

 
Pada tahun 2019, daya saing pariwisata Indonesia berada pada peringkat 40 

dunia, dari sebelumnya berada pada posisi 42 (World Economic Forum, 2019). Hal 

ini menunjukkan bahwa adanya upaya dan komitmen yang keras dari pemerintah 

untuk memajukan sektor pariwisata halal tersebut. Dari 14 pilar yang menjadi 

penilaian daya saing pariwisata, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif pada 

lima pilar, beberapa diantaranya adalah Prioritization of Travel & Tourism dan 

Cultural Resources & Business Travel (World Economic Forum, 2019). Wisata 

religi termasuk keunggulan Indonesia dalam kelima pilar tersebut. Arfaq (2018), 

adanya perhatian dari pemerintah terhadap wisata religi, maka pembangunan dalam 

berbagai bidang dapat dilaksanakan. Elmaningtyas (2017), timbal balik adanya
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pajak retribusi yang diberlakukan mulai tahun 2009, makam Sunan Giri diberi 

berupa bantuan renovasi fisik sekitar makam dan penataan tempat perbelanjaan 

oleh-oleh sehingga lebih tertata rapi. 

 
Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam meningkatkan wisata di 

Indonesia, namun juga harus ada koordinasi dengan pihak lainnya. Masyarakat yang 

memiliki kesamaan rasa seperti yang ada di dalamnya juga akan meningkatkan 

pariwisata tersebut, melalui aspek kekayaan dalam circle of theory (Arfaq, 2018). 

Salah satu dari berbagai wisata religi dan wisata halal yang ada di Indonesia adalah 

wisata religi makam Sunan Giri, yang berada di kota Gresik, Jawa Timur. 

 
Tabel 1.1 

DATA JUMLAH PENGUNJUNG WISATA RELIGI SUNAN GIRI 

TAHUN 2017 S/D 2019 
TOTAL 

 

PENGUNJUNG 

UMUM           PELAJAR              INSTANSI            WISMAN

 

 

2017               1.825.187              1.825.138                    0                              0                            49 
 

 

2018               2.253.802              2.253.061                  673                            0                            68 
 

 

2019               2.096.813              2.096.813                    0                              0                             0 
 

 

Sumber : disparbud.gresikkab.go.id (4 Februari 2020) dan Yayasan makam sunan 

giri 

 
Berdasarkan data pada table 1.1 di atas menunjukkan bahwa semua 

pengunjung tersebut, kurang lebih 70% pengunjung yang mendatangi lokasi ini 

datang secara rombongan dengan menggunakan bus dimana letak parkir bus ini 

cenderung jauh dari lokasi pemakaman Sunan Giri sehingga pengunjung harus 

menggunakan jasa transportasi lain seperti dokar dan ojek untuk mencapai lokasi 

pemakaman. Berbeda dengan pengunjung yang datang menggunakan kendaraan 

pribadi seperti mobil kecil dan sepeda motor yang tidak perlu menggunakan jasa 

transportasi lanjutan karena letak parkir kendaraannya yang sangat dekat dengan
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lokasi pemakaman. Fakta tersebut menunjukkan adanya peluang yang besar bagi 

para pelaku angkutan tradisonal di kawasan wisata makam religi Sunan Giri. 

 
Jumlah angkutan tradisional dokar yang terdapat disana tersedia sebanyak 

 

60 dokar yang terbagi dua   di dua lokasi yaitu di tempat parkir bus untuk 

pengunjung yang akan menuju ke lokasi pemakaman, dan di lokasi pemakaman 

untuk pengunjung yang akan menuju kembali ke bus untuk pulang. Pendapatan rata-

rata harian yang diperoleh pengemudi dokar ini kurang lebih 400.000 rupiah di 

hari kerja sedangkan di akhir minggu atau musim libur bisa mencapai dua kali 

lipatnya. 

 
Melihat fakta yang terdapat di lapangan mengenai komunitas yang terbentuk  

di kawasan  wisata religi  makam  Sunan  Giri,  penulis  tertarik  untuk mengetahui 

lebih lanjut kesejahteraan pelaku transportasi tradisional di wisata religi Sunan Giri 

berdasarkan prinsip ashabiyah Ibnu Khaldun, yang dikemas dalam skripsi dengan 

judul “Kesejahteraan Penyedia Jasa Transportasi Tradisional di Wisata Religi 

Sunan Giri Perspektif Ashabiyah  Ibnu Khaldun”. 

 
1.2 Kesenjangan Penelitian 

 

Adapun kesenjangan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah, Masih sedikitnya penelitian yang mengungkit 

mengenai kesejahteraan pada pelaku penyedia jasa transportasi tradisional di tempat 

wisata, terutama pada wisata religi dengan melihat potensi yang besar. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan penyedia jasa transportasi umum 

tradisional di kawasan wisata religi Sunan Giri   dalam perspektif Ibnu Khaldun. 

 
1.4 Kontribusi Penelitian 

 

Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan manfaat-manfaat bisa 

tercapai, diantara lain :

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KESEJAHTERAAN PENYEDIA JASA...ANANTASENA INDRA WICAKSONO



6  

 
 

 

1.   Peneliti   dapat   mengaplikasikan   teori-teori   tentang   ekonomi   Islam 

khususnya pada konsep kesejahteraan dalam prinsip ashabiyah Ibnu 

Khaldun. 

2.   Peneliti mendapatkan wawasan tentang prinsip ashabiyah, khususnya pada 

sektor kesejahteraan masyarakat sekitar wisata. 

3.   Peneliti ingin hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap 

referensi dan masukan yang bermanfaat bagi peneliti dan pembaca terutama 

pada masalah kesejahteraan masyarakat di sekitar area wisata religi. 

4. Bagi pemerintah, penelitian ini mampu sebagai bahan pertimbangan 

keputusan pembangunan ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata. 

5. Bagi masyarakat sekitar wisata religi, penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengembangan kesejahteraan. 

6.   Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi dalam meningkatkan kesejahteraan berbasis prinsip ashabiyah 

pada wisata religi. 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sebagai gambaran umum dalam penyusunan skripsi ini dan kesesuaiannya 

dengan judul yang diangkat, peneliti menyusun ringkasan isi menjadi 5 bab, antara 

lain: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang tentang judul yang diangkat, 

tujuan penelitian, kesenjangan dengan penelitian sebelumnya, kontribusi 

penelitian, serta sistematika skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori dan konsep yang mendasari masalah 

yang akan diteliti dalam penelitian. Sumber ilmiah yang relevan, dilengkapi dengan 

deskripsi makna dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dipilih sebagai landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan beberapa teori 

yang didapatkan sebagai hasil dari penelitian sebelumnya.
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

Bab ini berisi tentang deskripsi bagaimana penelitian ini dilaksanakan yang 

selanjutnya diuraikan menjadi pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi 

dan definisi operasional instrumen penelitian, jenis dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan. 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian yang diteliti, serta 

kesejahteraan dalam perspektif ashabiyah Ibnu Khaldun dalam wisata religi Sunan 

Giri. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian 

yang dilakukan serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti.
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