
1 

  

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki berjuta keindahan dari laut 

dan darat. Sehingga Indonesia mendapat julukan surganya wisata. Kekayaan alam 

Indonesia merupakan modal yang besar artinya kekayaan alam dapat dijadikan 

tempat pariwisata yang nantinya akan merubah sosial ekonomi masyarakat 

sekitarnya. Pariwisata merupakan suatu perencanaan atau perjalanan yang dimulai 

dari suatu satu tempat bertujuan ketempat lain, bersifat cuma sementara, 

dilaksanakan oleh individu maupun berkelompok, sebagai usaha untuk mencari 

kesenangan ataupun keserasian dan mencari kebahagiaan dari lingkungan hidup 

dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (James, 1987:21). Sedangkan Islam 

mengartikan pariwisata dengan rihlah yang memiliki makna berpindah dari suatu 

tempat menuju tempat yang lainnya dimana untuk mencapai harapan materi atau 

immateri (Rohman, 2016:114). Indonesia tidak hanya kaya akan alamnya yang 

indah namun memiliki banyak sejarah yang dapat ditelusuri untuk menarik 

datangnya wisatawan untuk berkunjung diantaranya adalah sejarah masuknya 

Islam di nusantara. 

Sejarah Islam di Indonesia sangatlah kompleks, mencerminkan 

keanekaragaman dan kesempurnaan tersebut ke dalam kultur. Sebelum agama 

Islam menyebar di Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia beragama Hindu dan 

Budha. Banyak bukti-bukti tentang arsitektur bernuansa Budha dan patung-patung 

Budha yang menyebar di Indonesia. Namun ketika ada pelopor-pelopor dan 

penyebar Islam di Jawa, masyarakat telah beralih agama ke Islam. Banyak faktor 

yang mempengaruhi penyebaran dan perubahan agama mereka. Seketika itulah 

agama Islam menyebar di pulau Jawa. Pelopor pelopor itu disebut dengan 

walisongo, mereka menyebar ke beberapa kota untuk mendirikan sebuah pondok 

pesantren dan mengajarkan agama Islam di Jawa (Santoso, 2014:175). Awal 

masuknya agama Islam di Indonesia yang dibawa oleh walisongo, juga 

meninggalkan tradisi yang masih terus berlangsung hingga kini. Tradisi tersebut, 
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salah satunya adalah tradisi ziarah ke kubur. Tradisi yang sekilas tampak sebagai 

tradisi pemujaan terhadap mereka yang mati ini, sebenarnya bukan demikian. 

Tradisi ziarah kubur lahir sebagai bentuk kreatifitas Walisongo untuk 

menciptakan keselarasan dengan kepercayaan yang berkembang saat itu. 

Terutama dengan kepercayaan yang dianut pemeluk Hindu dan Budha. Bentuk 

kepercayaan atau ajaran dari Hindu maupun Budha yang ingin diselaraskan oleh 

Walisongo dengan ziarah kubur adalah bentuk pemujaan terhadap leluhur 

(Hadiwijoyo, 1993:34 dalam Mahardi 2017:1-2). 

Seiring dengan berjalannya waktu, para wali songo meninggal dunia, 

peningggalan-peninggalan mereka dijaga dan dilindungi oleh sahabat dan 

keturunan walisongo tersebut. Arsitektur Islam seperti masjid, halaman, 

perkampungan, dan lain sebagainya juga dilindungi dan dilestarikan oleh sahabat 

dan keturunan para wali tersebut, termasuk makam-makam sahabat wali, makam-

makam  keturunan/keluarga wali maupun para walisongo itu sendiri. Masyarakat 

Indonesia yang beragama Islam ini merasa bahwa mereka harus mendoakan dan  

ikut meramaikan dengan acara-acara Islami, yaitu dengan berkunjung di Makam 

para wali (Sunan) tersebut. Karena masyarakat yang antusias di Indonesia yang 

menginginkan untuk mendoakan para wali tersebut, maka pemerintah juga ikut 

melestarikan dan menjaga makam tersebut. Kemudian pemerintah memutuskan 

untuk menjadikan makam para wali tersebut menjadi “Wisata Ziarah” (Santoso, 

2014:175). 

Wisata Ziarah atau biasa disebut Wisata Re1igi merupakan jenis wisata 

yang tujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia untuk memperkuat iman 

dengan mendatangi tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai religius dan agar  

manusia  dapat  melihat  keagungan  ciptaan  Allah  SWT  dan  merasakan  

kebesaran  kekuasaan  Allah  SWT  dalam  bukti-bukti  yang  nyata  serta  

memperhatikan  sejarah  umat  terdahulu. Keberadaan Makam Sunan Giri yang 

berada di Gresik Jawa Timur merupakan tempat wisata ziarah walisongo 

sekaligus icon Wisata Religi di Kota Gresik. Wisatawan yang berkunjung ke 

wisata religi makam Sunan Giri Gresik berasal dari berbagai daerah dan tidak 

hanya wisatawan asal Jawa Timur saja akan tetapi ada juga dari Medan, 
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Lampung, Makasar, Cirebon, Purwokerto, Demak, Bandung, Bogor, Bekasi, 

Banjarmasin, Kudus, Semarang, Solo, Cilacap, Jepara, Purbalingga, Tasikmalaya, 

Tegal, Karawang dan masih banyak yang lainnya (Rohman, 2016:115). 

Dengan semakin berkembangnya wisata religi ini mampu meningkatkan 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Gresik, khususnya di daerah Sunan 

Giri Kebomas. Dengan tingginya minat wisatawan yang berkunjung 

mengakibatkan warga sekitar berbondong-bondong untuk berjualan di tempat 

kawasan wisata tersebut. Karena itu jumlah pedagang kios yang berjualan di 

daerah Makam Sunan Giri semakin berkembang dan meningkat dikarenakan 

banyaknya peziarah yang datang setiap harinya. Oleh karena itu banyak sektor-

sektor bisnis yang menjanjikan seperti, pedagang oleh-oleh, souvenir, baju, 

warung kopi, makanan kecil, warung makan,kamar mandi atau wc dan bahkan 

restoran mulai bermunculan di daerah kawasan wisata religi Sunan Giri. Dari 

banyak nya para pedagang yang berjualan di kawasan Sunan Giri maka peneliti 

tertarik untuk melihat secara langsung siapa saja pelaku bisnis yang terlibat dan 

apakah ada peran masyarakat sekitar yang terlibat dalam sektor bisnis yang 

menjanjikan ini, atau apakah para pedagang merupakan para pendatang yang 

melihat besarnya peluang bisnis yang ada di kawasan makam sunan giri. 

Kesejahteraan merupakan suatu sistem yang memberikan pelayanan-

pelayanan kepada individu, kelompok ataupun masyarakat(Fahrudin, 2012:09). 

Dan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan bahwa 

kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik 

material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan 

ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk 

mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi 

diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban 

asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, kesejahteraan merupakan 

segala sesuatu yang baik dalam kecukupan finansialnya atau pun kelayakan 

kehidupan. Kesejahteraan disebut dengan orang yang sejahtera baik dalam 

hidupnya yang bebas dari kemiskinan, ketakutan, ataupun kekhawatiran sehingga 

hidupnya secara lahir maupun batin. Pada faktanya di Sunan Giri masih kurang 



4 

  

 

untuk dilihat dalam sektor bisnis nya apakah masyarakat sekitar yang 

memanfaatkan adanya wisata Sunan Giri ataukah justru para pendatang yang 

memanfaatkan adanya wisata di Sunan Giri. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian 

untuk melihat apakah wisata Sunan Giri berpengaruh pada kesejahteraan, dan 

apakah masyarakat sekitar terlibat didalam sektor bisnis tersebut. 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul” Peranan Wisata Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Pedagang Kios di Kawasan Makam Sunan Giri di Gresik”. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan membahas lebih tentang, yang pertama yaitu 

Bagaimana Peranan Wisata Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang 

Kios Di Kawasan Makam Sunan Giri di Gresik. Selanjutnya yang kedua yaitu 

Siapa saja yang terlibat dalam sektor bisnis di Kawasan Makam Sunan Giri 

Gresik.Yang dimaksud siapa saja yaitu para pedagang kios di sekitar makam 

apakah penduduk atau masyarakat daerah Sunan Giri saja atau ada dari orang luar 

Giri. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : untuk mengetahui Bagaimana 

Peranan Wisata Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kios Di 

Kawasan Makam Sunan Giri di Gresik, dan untuk mengetahui siapa saja yang 

terlibat dalam sektor bisnis di Kawasan Makam Sunan Giri Gresik 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini digunakan sebagai sarana pembelajaran yang berguna untuk 

memberikan wawasan serta pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh dari 

perkuliahan kedalam kehidupan nyata di masyarakat khusunya teori-teori tentang 

ekonomi syariah. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya dalam bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai 

“peranan wisata religi dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kios di 
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kawasan makam Sunan Giri” serta dapat menjadi perbedaan literatur yang 

melengkapi perpustakaan. Dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kreativitas dan inovasi bagi para pedagang kios agar bisa 

mengembangkan bisnis wisata dengan konsep yang syariah. Dan juga di harapkan 

dari penelitian ini dapat memberi manfaat kepada pemerintah agar dapat menarik 

investor dalam rangka pengembangan wisata religi dan melihat peluang untuk 

membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pedagang kios di kawasan 

makam Sunan Giri. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan dan kejelasan data yang akan 

dibahas dan dikumpulkan, maka peneliti menggunakan batasan masalah yaitu: 

1. Membahas tentang Peranan Wisata Religi Makam Sunan Giri Gresik 

2. Membahas tentang kesejahteraan pedagang kios kawasan Makam Sunan 

Giri Gresik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


