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ABSTRAK 

 

 

Mahbub Humaidi. 2019. Pengembangan Ekowisata dalam Meningkatkan 

Ekonomi Masyarakat di Desa Nateh Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, Pembimbing: (I) Dr. H. Sukarni, M.Ag., (II) Yulia Hafizah, 

M.E.I. 

 

Kata Kunci: Ekowisata, Ekonomi Masyarakat 

 

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa ekowisata merupakan konsep 

pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi pada kelestarian 

sumberdaya yang memiliki banyak dampak positif bagi berbagai aspek, salah 

satunya mampu meningkatkan ekonomi di masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan ekowisata dan 

perubahan tingkat ekonomi setelah dilaksanakannya pengembangan ekowisata di 

Desa Nateh Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dalam bidang 

ekonomi syariah. Karenanya, untuk memperoleh data yang diperlukan penulis 

melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, hasilnya dianalisis 

secara deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: (1) pengembangan ekowisata 

di Desa Nateh Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

melibatkan berbagai kalangan mulai dari pemerintah daerah, Walhi, Kepala Desa, 

BPD, masyarakat desa dan kalangan lainnya. Upaya pengembangan dilakukan 

melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengembangan dan 

pengelolaan ekowisata Desa Nateh. Dalam pengembangan ekowisata diatur dalam 

musyawarah Desa Nateh baik mengenai pengelolaan kawasan ekowisata hingga 

pembagian hasil usaha dari kegiatan ekowisata, dan (2) ekowisata tidak hanya 

merubah pola pikir masyarakat Desa Nateh untuk menjaga kelestarian alam tetapi 

juga membawa dampak ekonomi seperti peningkatan pendapatan masyarakat, 

munculnya peluang kerja dan kesempatan usaha baru, serta turut mempercepat laju 

pembangunan fisik desa setelah adanya pengembangan ekowisata di Desa Nateh 

Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
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MOTTO 

“Hidup kita di tentukan oleh pilihan kita, maka beruntunglah bagi mereka 

yang bijaksana dalam pilihannya. Tidak ada pilihan yang salah selama kita 

mampu mempertanggungjawabkannya , jalani dengan baik apa telah kita 

jadikan sebagai pilihan.”(Mahbub Humaidi) 

“Kenali dengan baik siapa dirimu, dan jadilah yang terbaik dengan 

kemampuanmu”(Mahbub Humaidi) 
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Kata Persembahan 

Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih yaa Allah puji syukur pada-

Mu yang maha pengasih lagi maha pemurah. Syukurku karena telah mampu 

menyelesaikan skripsi ini dengan seizinmu, hamba tiada daya dan upaya tanpa-Mu. 

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjunganku sang tauladan umat 

baginda nabi besar Muhammad Saw beserta kerabat, sahabat dan umat beliau hingga 

akhir jaman.   

Sebuah skripsi yang telah tersusun ini dengan penuh perjuangan aku 

persembahkan untuk mereka yang aku sayangi, aku cintai, aku hormati sepanjang 

hidupku, “kedua orang tuaku Idham Khalid dan Latiah (Alm)” yang selalu memberikan 

motivasi penuh semangat, mendoakan yang terbaik, memberiku kesadaran akan adanya 

sebuah harapan, karena Tuhan selalu ada dan jalan tak selalu buntu. Aku senang dan 

bangga menjadi anak kalian, semoga kalianpun bangga menjadi orangtuaku, bahkan aku 

tak sabar kalian bisa melihatku memakai toga dihari wisudaku. Mungkin itulah salah satu 

cara terbaikku untuk sekedar menghiasi bibirmu menjadi sebuah senyum kebanggaan, 

mengisi hatimu dengan penuh kebahagiaan. Aku harap kalian bisa bangga dengan 

anakmu yang manja akan kasih sayang kalian. 

Kakak-kakakku yang tercinta, Elya Maulidah, Eli Ilida, dan Akhmad Syarif 

Hidayatullah sekarang hanya ucapan terima kasih yang dapat kupersembahkan, entah ini 

berarti atau bahkan bisa sebanding dengan pengorbanan kalian selama ini yang 

memperjuangkan kuliahku. Aku harap kita selalu saling menyayangi, saling 

memperhatikan, saling support satu sama lain, saling berbagi kebahagiaan dan bisa hidup 

sejahtera dan bahagia. Jagalah selalu tali persaudaraan kita sekeluarga, kita masih dalam 

proses perjuangan, Semoga kita semua, empat bersaudara menjadi orang yang sukses 

dan bahagia di dunia dan akhirat pula. 

Terima kasih banyak kepada Dosen Pembimbing I dan II, yakni Bapak Dr. H. 

Sukarni , M.Ag dan Ibu Yulia Hafizah M.E.I yang selalu meluangkan waktunya untuk 

membimbing dan memberi arahan yang sangat berarti. Juga semua sahabat-sahabatku 

yang selalu memberikan canda, tawa kebahagiaan. Memberikan pelajaran akan arti 

persahabatan seutuhnya, memberi memori yang indah untuk dikenang. Salam sukses 

buat kalian sahabat-sahabatku.  Semoga kita bisa saling memandang dalam keadaaan 

yang sejahtera, kesuksesan yang bahagia, dan senyuman keramahan yang manis 

dipandang mata. 

Akhirnya, untuk semua yang disebutkan maupun yang tak sempat disebutkan, aku 

ucapkan maaf yang sedalam-dalamnya jika ucapan dan tingkahku yang kurang berkenan, 

aku yakin kalian punya hati yang pemurah. Kemudian jika kalian senang dan bangga 

mengenalku, maka percayalah mungkin akulah yang terlebih dulu senang dan bangga 

mengenal kalian, terima kasih. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

 

 Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada 

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.  

I. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 ta’ T Te ت

 s\a’ s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a’ h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad} d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a’ t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a’ z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ
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 fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W We و

 ha’ H Ha ه

 hamzah ` Apostrof ء

 ya’ Y Ye ي

 

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 ditulis mutakabbir متكبّر

 ditulis al-qudu>s القدوس

 

III. Ta’ marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis ja>mi’ah جامعة

 ditulis Maktabah مكتبة

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis 

dengan h 

 ditulis al-maktabah al-jami>lah المكتبة الجميلة

 

IV. Vokal pendek 
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  َ  

 
fathah ditulis A 

 

  َ  
Kasrah Ditulis I 

  َ  

 
Dammah Ditulis U 

 Fathah Ditulis syakara شكر

 Kasrah Ditulis quri’a قرأ

 Dammah Ditulis yant}iqu ينطق

 

V. Vokal panjang 

1 
fathah + alif 

 كاملة

ditulis 

ditulis 

a> 

ka>milah 

2 
fathah + ya mati 

 صلى

ditulis 

ditulis 

a> 

s}alla> 

3 
kasrah + ya mati 

 شديد

ditulis 

ditulis 

i> 

syadi>d 

4 
dammah + wawu mati 

 صدور

ditulis 

ditulis 

u> 

s}udu>r 

 

VI. Vokal rangkap 

1 
fathah + ya mati 

 رويد

ditulis 

ditulis 

Ai 

ruwaidun 

2 
fathah + wawu mati 

 وفرعون ذي األوتاد

ditulis 

ditulis 

Au 

wa fir’auna z\i al-auta>d 

VIII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis a’antum asyaddu khalqan أأنتم أشد خلقا
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VII. Kata sandang alif+lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis al-Qur’a>n القران

 ditulis al-kita>b الكتاب

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan 

 ditulis as}-s}ubh}u الصبح

 ditulis as-sa>hirah الساهرة

 

VIII. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis  menurut  bunyi  atau pengucapannya dengan menulis penulisannya 

 Ditulis birru al-wa>lidaini بر الوالدين

 Ditulis Iz\a asy-syamsu إذا الشمس
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KATA PENGANTAR 

 بــسم هللا الّرحمن الّرحيــم

Segala puji hanya bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan 

petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam 

selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan 

para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis 

merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembangan 

Ekowisata dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Nateh Kecamatan Batang 

Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh 

gelar strata satu Sarjana Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari 

Banjarmasin. 

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan 

dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan 

sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Rohana Faridah, SE., MM dan Rimayanti, SE., MM., selaku ketua dan 

sekretaris program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Dr. H. Sukarni, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah memberikan saran dan 

meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi. 
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4. Yulia Hafizah, M.E.I., selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing II 

skripsi yang turut memberikan bimbingan dan saran kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi. 

5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

6. Orangtua dan saudara-saudaraku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan 

yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian tak pernah kulupakan. 

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. 

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan 

ekonomi Islam. Aamiin. 

 

Banjarmasin,     Juli 2019 
Penulis, 
 
 
 
 
Mahbub Humaidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

DAFTAR ISI 

 

 

 

HALAMAN JUDUL.......................................................................................  i  

HALAMAN JUDUL BAGIAN DALAM......................................................  ii 

HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN TULISAN..................................  iii  

HALAMAN PERSETUJUAN.......................................................................  iv 

HALAMAN PENGESAHAN........................................................................  v 

ABSTRAK.......................................................................................................  vi 

MOTTO...........................................................................................................  vii 

HALAMAN PERSEMBAHAN.....................................................................  viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA................................  ix 

KATA PENGANTAR....................................................................................  xiii 

DAFTAR ISI...................................................................................................  xv 

DAFTAR TABEL...........................................................................................  xvii 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah............................................................  1 

B. Rumusan Masalah.....................................................................  6 

C. Tujuan Penelitian......................................................................  7 

D. Signifikansi Penelitian..............................................................  7 

E. Definisi Operasional.................................................................. 8 

F. Penelitian Terdahulu.................................................................  9 

G. Sistematika Penulisan...............................................................  11 

 

BAB II  EKOWISATA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH 

A. Ekowisata..................................................................................  13 

1. Pengertian Ekowisata.........................................................  13 

2. Konsep Ekowisata..............................................................  14 

3. Prinsip-prinsip Pengembangan Ekowisata.........................  15 

B. Prinsip Syariah dalam Pengembangan Ekowisata....................  21 

1. Relasi Manusia dengan Alam............................................  21 

2. Islam dan Lingkungan Hidup.............................................  27 

C. Dampak Ekowisata Terhadap Aspek Ekonomi......................... 31 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

A. Lokasi, Jenis dan Pendekatan Penelitian...................................  35 

B. Subjek dan Objek Penelitian.....................................................  36 

C. Data dan Sumber Data..............................................................  36 

D. Teknik Pengumpulan Data........................................................  37 

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....................................  38 

F. Tahapan Penelitian....................................................................  39 

 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.........................................  41 



 

xvi 
 

B. Penyajian Data Hasil Penelitian................................................  44 

1. Pengembangan Ekowisata di Desa Nateh Kecamatan  

Batang Alai Timur.............................................................  44 

2. Tingkat Ekonomi Setelah Pengembangan Ekowisata 

di Desa Nateh Kecamatan Batang Alai Timur 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah........................................  58 

C. Analisis Data Hasil Penelitian...................................................  62 

 

BAB V  PENUTUP 

A. Kesimpulan...............................................................................  70 

B. Saran-saran................................................................................  71 

 

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................  72 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu........................................................................  11 

 


