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ABSTRAK 

 

Sampah di pesisir Bandar Lampung menjadi masalah yang 

dihadapi Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dinas Lingkungan Hidup 

belum berperan dengan baik dalam mencegah pencemaran laut. Hal 

ini ditandai dengan maraknya masyarakat yang tetap membuang 

sampah kelaut. Sumber sampah di pesisir berasal dari masyarakat 

setempat, arus laut, dan aliran sungai yang menuju pantai. Seperti 

contoh yang berada di pantai Sukaraja kecamatan Bumi Waras Bandar 

Lampung yaitu memiliki dampak mengakibatkan ekosistem laut, 

kesehatan, dan penghasilan nelayan menurun serta sering terjadi 

banjir. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1)  Bagaimana 

peran Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung dalam 

mencegah Pencemaran Laut, 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah 

terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung dalam 

mencegah Pencemaran Laut . 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui upaya 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam 

mengendalikan Pencemaran Laut, 2) Untuk mengetahui pandangan 

Fiqh Siyasah terhadap upaya pencegahan pencemaran laut yang 

dilakukam oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan suatu metode deskriptif kualitatif yaitu 

peneliti terjun kelapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, 

menafsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulan dari 

proses tersebut. Analisis data yang diperoleh dengan cara analisis 

kualitatif yaitu dengan menggunakan metode yang bersifat deskriftif 

analisis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara, obeservasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung hanya memiliki kewenangan untuk mencegah 

sebelum masuknya sampah-sampah itu kelaut. Seperti sampah yang 

berasal dari kegiatan industri. Ditemukan Upaya Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung adalah 1) adanya izin lingkungan 

sebagai pencegahannya limbah cair yang harus di baku mutu terlebih 

dahulu, 2) Membeikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga 

kebersihan laut, 3) Membuat papan himbauan untuk masyarakat 

tentang larangan membuang sampah ke sungai yang akan bersarang di 

laut. Tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bandar Lampung dalam pencegahan pencemaran laut sudah 

sesuai dengan syariat islam, karena manusia sebagai khalifah dibumi 
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memiliki tanggung jawab dengan sesama makhluk hidup dan seluruh 

alam termasuk menjaga kelestarian lingkungan.  
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MOTTO 

 

                          

          

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik.” 

(QS. Al-A’raf (7): 56) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami mengenai judul 

skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah 

pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang isitilah-

istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : 

“Implementasi Peran Pemerintah dalam Mencegah 

Pencemaran Laut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)  

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut : 

1. Implementasi Peran Pemerintah dalam mencegah 

Pencemaran Laut 

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan 

atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, 

istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang 

dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat 

atau disusun sebelumnya.
1
 

Peran Pemerintah merupakan struktur politik 

kongkrit yang paling penting dalam pengelolaan negara 

dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan 

kewenangan lembaga negara.
2
 

Pencegahan Pencemaran Laut, mencegah jauh 

lebih baik jika dibandingkan dengan penanggulangan. 

Penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya 

pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, 

pengaweasan lingkungan dan penggunaan teknologi 

                                                      
1 Budiono, Kamus Ilmiah Populer Internasional (Surabaya: Alumni, 2005), 

240. 
2 Muhtar Haboddin,  Pegantar Ilmu pemerintahan,(Malang, UB Press, 2 Muhtar Haboddin,  Pegantar Ilmu pemerintahan,(Malang, UB Press, 

2015), 2. 

1 



 

 

2 

dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan.
3
 

Tindakan pencegahan terhadap terjadinya pencemaran 

laut khususnya pencemaran yang diakibatkan oleh 

sampah-sampah yang berada di sekitar laut. 

Pencemaran Laut adalah perubahan pada 

lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh 

manusia secara langsung ataupun tidak langsung bahan-

bahan atau energi ke dalam lingkungan laut (termasuk 

muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian 

buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap 

kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, 

gangguan terhadap di laut termasuk perikanan dan lain-

lain, penggunaan laut yang wajar, pemburukan dari pada 

kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat 

pemukiman dan rekreasi.
4
 

Jadi yang dimaksud dengan Implementasi Peran 

Pemerintah dalam mencegah Pencemaran Laut adalah 

sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Setempat dalam pencegahan dan/atau 

penanggulangan pencemaran laut agar laut-laut yang ada 

di sekitar kita tetap terjaga keindahannya, serta 

melindungi makhluk hidup yang menetap di laut.  

2. Perspektif Fqh siyasah    

Perspektif adalah Pandangan; atau pendapat 

(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)”.
5
 

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum 

Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fqh siyasah 

ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam 
                                                      

3 Makalah Environment & International Trade,Kerusakan Lingkungan 

Akibat Limbah Industri(Studi Kasus Pencemaran Air di China) 
4 Mohtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, (1978), 179. 

 
5 Depatrtemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), 590. 
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yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
6
 

Jadi yang dimaksud dengan Perspektif Fiqh 

Siyasah adalah pandangan hukum Islam terhadap 

peraturan kehidupan manusia dalam bernegara. 

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah diatas 

dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini 

adalah sebuah penelitian yang meninjau secara mendalam 

tentang peran pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung dalam mencegah pencemaran laut 

Perspektif Fiqh Siyasah. 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk 

memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya 

sebagai berikut:  

1. Secara Objektif  

Pencemaran laut pesisir pada umumnya terjadi karena 

adanya pemusatan penduduk, pariwisata dan industrilisasi di 

daerah pesisir. Banyak anggapan bahwa laut merupakan 

tempat sampah yang ideal, baik berupa sampah domestik 

maupun limbah industri. Laut yang luas di anggap mampu 

untuk menghancurkan atau melarutkan setiap bahan-bahan 

yang di buang ke perairan laut. Sebagai akibatnya terjadi 

penumpukan sampah dan kasus pencemaran laut yaitu 

kematian mahkluk hidup yang berpenghuni di laut.  

Mendalami dan memperluas terkait masalah 

pencemaran laut bagaimana peran pemerintah di Kota Bandar 

Lampung menanggapi masalah ini dan sudah sejauh mana 

upaya yang dilakukan mengenai kasus pencemaran laut ini. 

 

 

                                                      
6 Munawir sjadjali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran, 

(Jakarta: UI Press,1991), 2-3. 
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2. Secara Subjektif  

Penelitian ini sesuai dengan latar belakang atau 

relevansi keilmuan yang penulis tekuni, yaitu jurusan Siyasah 

dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. Permasalahan ini sangat  memungkinkan  untuk  

dibahas  dan  diteliti karena  banyak litelatur yang  berkaitan  

dengan  proposal  ini  sehingga pembahasannya  sangat  

relevan  dengan  disiplin  ilmu  yang  penulis tekuni 

C. Latar Belakang Masalah  

Laut memiliki peran penting dalam siklus hidrologi, 

struktur kimia atmosfir dalam menciptakan iklim dan cuaca yang 

telah lama dikenal sebagai sumber bahan pangan, media angkutan 

laut atau pelayaran, keamanan dan merupakan kawasan wisata 

yang sangat indah. Secara normal laut memiliki daya asimilasi 

untuk memproses dan mendaur ulang bahan-bahan pencemar atau 

polusi yang masuk kedalamnya, akan tetapi bilamana tingkat 

akumulasi bahan pencemar yang masuk kedalam perairan laut 

semakin tinggi akan mengakibatkan daya asimilasi laut sebagai 

gudang sampah atau limbah semakin menurun dan keadaannya 

dapat menimbulkan masalah lingkungan
7
.  

Lingkungan hidup terdiri dari dua unsur yaitu unsur 

mahluk hidup (biotik) dan unsur mahluk tak hidup (abiotik), 

diantara unsur-unsur tersebut terjalin sebuah hubungan timbal 

balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama 

lain.
8
 Masalah lingkungan hidup sebenernya sudah lama terjadi 

bahkan tanpa campur tangan manusia. Kerusakan dan pencemaran 

lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya aktivitas 

manusia dan sifat manusia yang serakah.
9
 Dampak pencemaran 

lingkungan tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada 

                                                      
7 Muhammad Amin Mangara, Pencegahan Pencemaran Laut (Makassar: 

CV. Sah Media, 2015), 4 
8 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan (Jakarta,: Rajawali Pers, 2014), 1 -

14 
9 Manik, Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Cimanggis: Prenamedia Group, 

2018),  51 
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lingkungan alam saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh pula 

terhadap kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia.
10

 

Peningkatan polusi sampah plastik di lautan semakin 

mengkhawatirkan. Tidak hanya tentang pencemaran, tetapi juga 

rusaknya ekosistem makhluk hidup di lautan. Sampah dan limbah 

cair termasuk limbah tambak merupakan persoalan serius yang 

dihadapi masyarakat Indonesia. Lampung memiliki 111 pulau 

dengan potensi wisata yang sangat besar. Lampung juga memiliki 

potensi wisata bahari sangat banyak dan terumbu karangnya 

melimpah walaupun banyak yang sudah hancur. Bandar Lampung 

saat ini merupakan tiga kota besar penyumbang sampah di laut 

terbesar di Republik Indonesia, masalah yang menjadi isu terbesar 

ialah sampah plastik yang terjadi di pesisir pantai. Tradisi buruk 

masyarakat Kota Bandar Lampung masih senang membuang 

sampah rumah tangga dan pabrik ke dalam sungai. Pada saat 

musim kemarau masyarakat membuang sampah di sungai karena 

airnya kering, tetapi ketika musim hujan tiba, sungai meluap dan 

menyebabkan banjir, hingga akhirnya sampah pun masuk ke laut. 

Tercatat, produksi sampah masyarakat di Lampung yang 

berjumlah sembilan juta jiwa lebih sudah mencapai 7.200 ton per 

hari. Dari jumlah tersebut, sekira 3,5 persen sampah dibuang 

masyarakat ke sungai dan bermuara ke laut.  

Dalam hal ini kegiatan-kegiatan manusia kurang 

bersahabat dengan lingkungan laut sehingga menyebabkan 

pencemaran yang mengakibatkan rusaknya air laut sehingga 

berdampak buruk pada biota laut. Oleh karena itu tindakan 

manusia yang merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat 

pengendaliannya adalah “hukum” dalam hal ini hukum 

lingkungan.
11

 Pemerintah setempat khusunya kepada dinas 

lingkungan hidup mempunyai tugas dan wewenang yang salah 

satunya adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain yaitu 

terkhusus dalam mengatasi masalah sampah di pesisir Teluk 

Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laut 

                                                      
10 Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, 113 
11 Adji Samekto, Negara dalam Dimensi Hukum Internasional, (Bandung : 

PT Citra Aditya Bakti, 2009), 117 
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perlu dilindungi serta di lestarikan seiring pemanfaatannya oleh 

manusia. 

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah 

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
12

 Fiqih 

siyasah sebagai salah satu aspek hukum islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia, dalam berbangsa 

dan bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. 

Dalam Fiqh Siyasah penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah 

sebagai ulil amri, menurut kajian ini seorang kepala negara harus 

mampu mengayomi dan melindungi semua lapisan masyarakat 

tanpa terkecuali. Pemerintah harus membentuk lembaga-lembaga 

atau departemen-departemen yang berkaitan dengan seluruh aspek 

kehidupan bermasyarakat.  

Dalam ajaran Islam, permasalahan mengenai 

pencemaran lingkungan khususnya dalam pencemaran laut ini 

tidaklah sulit untuk mencari jalan keluarnya agar manusia taat 

atas petunjuk Allah SWT. Manusia harus menyadari bahwa 

segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik 

Allah SWT dengan kasih sayangnya yang telah memberikan 

hak-Nya kepada manusia untuk memanfaatkan alam dengan 

sebaik-baiknya dan mengolah sumbernya untuk kemakmuran 

manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam QS. Al-A‟raf (7/39): 

56, yaitu : 

 ِ
َذ ّللّاه ًَ ٌَّ َسْح ًعۗب اِ ًَ غَ َّٔ فًب  ْٕ ُِ َخ ْٕ اْدُع َٔ ا فِٗ اَْلَْسِض ثَْعَذ اِْصََلِحَٓب  ْٔ ََل رُْفِسُذ َٔ

 ٍَ ْٛ ْحِسُِ ًُ ٍَ اْن ٌْٚت يِّ  قَِش

Artinya : 

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah 

kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan 

harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”   

                                                      
12 Rapung Sammuddin, Fiqh Demokrasi, (Jakarta: Gozian Press, 2013),  50 
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Pencegahan pencemaran laut telah di atur dalam peraturan 

perundang-undangan namun karena pemanfaatan sumber daya 

alam yang dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana tetap 

akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup. Meskipun 

pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan mengenai 

pencegahan pencemaran laut tetapi nampaknya masih banyak 

masyarakat di daerah pesisir Bandar Lampung yang kurang sadar 

dan tidak peduli menjaga kebersihan laut seperti kebiasaan mereka 

membuang sampah ke laut tanpa memikirkan dampak yang akan 

dihadapi di masa yang akan datang, sehingga perlu adanya campur 

tangan pemerintah untuk membina dan merubah pola pikir 

masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa 

tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Peran 

Pemerintah dalam mencegah Pencemaran Laur Perspektif Fqih 

Siyasah dan (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung)”. 

D. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada upaya 

pemeritah dalam mencegah pencemaran laut dan melihat 

pandangan fqh siyasah terhadap upaya pemerintah dalam 

menangani masalah pencemaran laut . 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil latar belakang masalah di atas maka penulis 

menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar 

Lampung dalam mencegah Pencemaran Laut ? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas 

Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung dalam mencegah 

Pencemaran Laut ? 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka Tujuan dari 

Penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung dalam mengendalikan Pencemaran 

Laut. 

b. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap 

upaya pencegahan pencemaran laut yang dilakukam oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

Ada 2 kegunaan dari penelitian ini yaitu kegunaan 

Teoritis dan kegunaan Praktis. Untuk lebih jelas nya dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis yaitu, penelitian ini diharapkan agar 

dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya 

hukum yang berkaitan dengan Implementasi peran 

pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung tentang pecemaran laut. Dan diharapkan akan 

membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan 

ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara 

khususnya UIN Raden Intan Lampung. 

b. Kegunaan Praktis yaitu untuk memperluas khazanah ilmu 

pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat 

akademik dalam menyelesaikan studi di fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Lampung. 

G.  Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan acuan 

untuk penelitian selajutnya, yang mana penelitian tersebut digunakan 

untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 
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1. Penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang 

Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut (Studi 

Kasus Wilayah Laut Marunda Jakarta Utara)”
13

 

Hasil penelitian yang dilakukan Septi Rosmalia bahwa 

Implrmentasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran 

laut (Studi Kasus Wilayah Laut Maunda jakarta Utara) belum 

optimal. Hal tersebut dikarenakan tingkat krpatuhan pada 

kebijakan masih rendah dan rendahnya partisipasi masyarakat 

serta fungsi koordinasi, pengawasan dan upaya rehabilitasi 

yang belum optimal.  

Keterangan : 

a. Persamaan  

Penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama 

membahas mengenai pencemaran laut dan metode yang 

digunakan sama yaitu dskriptif kualitatif 

b. Perbedaan  

Penelitian ini berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 

19 tahun 1999 Tentang pengendalian pencemaran laut. 

Sedangkan dalam penelitian peneliti hanya berfokus pada 

peran pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung dalam menccegah pencemaran laut. 

2. Penelitian dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dan 

kehutanan dalam Mencegah pencemaran laut berdasarkan 

pasal 1 ayat 10 UU No.32 Tahun 2014 Perspektif Hukum 

Islam di Kecematan pulau Sembilan kabupaten Sinjai”.
14

 

                                                      
13 Septi Rosmalia , Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut 

(Studi Kasus Wilayah Laut Marunda Jakarta Utara), Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015. 
14 Rahmaniah, Peran Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam 

Mencegah pencemaran laut berdasarkan pasal 1 ayat 10 UU No.32 Tahun 2014 

Perspektif Hukum Islam di Kecematan pulau Sembilan kabupaten Sinjai. Skripsi 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019. 
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Hasil penelitian dari Rahmaniah bahwa Dinas Lingkungan 

Hidup dan kehutanan belum berperan dengan baik dalam 

mencegah pencemaran laut, hal ini ditandai dengan maraknya 

masyarakat yang tetap membuang sampah kelaut. Adapun 

yang menjadi faktor pengahmbat karena kurangnya kesadaran 

masyaraka, pertumbuhan penduduk yang meningkat serta 

tingkat pendidikan yang rendah. 

Keterangan : 

a. Persamaan  

Penelitian ini dengan peneliti ialah sama-sama membahas 

bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam 

mencegah pencemaran laut, mengakaji berdasarkan 

perspektif hukum islam dan sama-sama menggunakan 

metode deksriptif kualitatif (field research). 

b. Perbedaan  

Penelitian ini berfokus pada Pasal 1 ayat 10 UU No. 32 

tahun 2014 tentang Pencemaran laut, sedangkan peneliti 

berfokus pada peran dinas lingkungan hidup terhadap 

pencemaran laut  

H. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah 

dipaparkan di atas, maka penulis menggunakan metode sebagai 

berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian pada skripsi ini 

termasuk dalam penelitian lapangan (field research). Menurut 

Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (field research) yaitu 

meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan 

tertentu yang masih kurang diketahui.
15

 

                                                      
15 Koenjorodiningrar, Metode-metode Penelitian, Edisi ketiga, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 1997), h.119 
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b. Sifat Penelitian  

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat 

deskriptifanalitis. Yang dimaksud dengan metode 

deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti suatu 

objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-

unsur yang ada atau fenomena tertentu”.
16

 Oleh karena 

itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 

dengan mencocokan antara realita empiric dengan teori 

yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. 

Dalam penelitian ini akan digambarkan 

bagaimana peran pemerintah dinas lingkungan hidup di 

kota Bandar Lampung (dalam kajian Fiqh Siyasah). 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti 

atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada 

waktu kejadian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan 

data yang terkait termasuk juga hasil wawancara dengan 

pegawai Dinas Lingkungn Hidup kota Bandar Lampung 

terkait pencegahan pencemaran laut. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data 

menggunakan research yang dilakukan dengan membaca 

                                                      
16 Kaelan, M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Jakarta: 

Pradigma, 2005), h. 58 
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buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-

sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi.
17

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, 

yaitu : 

a. Metode Obeservasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan
18

. Dalam metode ini, pengamatan secara 

sistematis terhadap faktor-faktor penghambat dan 

pendukung masalah yang diselidiki dan diteliti. Disini 

penulis menggunakan obeservasi non partisipasi yaitu 

mengadakan pengamatan di tempat penelitian dengan 

tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan 

pengelolaan sampah di laut yang sedang di observasi 

secara aktif.  

b. Metode Wawancara / Interview 

Wawancara / Interview adalah proses percakapan 

dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi perasaan dan 

sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada orang 

lain yang diwawancarai.
19

  

Ada tiga cara untuk melakukan wawancara / interview 

yaitu : 

1) Melalui percakapan informal (interview bebas) 

2) Menggunakan pedoman wawancara 

                                                      
17 Tatang M. Amrin, Menyusun Rencana Penelitian, (Bandung: Sinar Baru, 

1991),  132 
18 Riduwan, metode riset, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 104 
19Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis 

(Yogyakarta:GRAHA 

ILMU, 2010),  80-81. 
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3) Menggunakan pedoman buku
20

 

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur yaitu wawancara yang 

dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada 

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data-data 

mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, 

transkip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya
21

. Metode dokumentasi penulis 

melakukan pengambilan data tentang aktivitas terhadap 

upaya Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar 

Lampung dalam pencegahan pencemaran laut. 

d. Metode Pengolahan Data 

Secara umum teknik pengolahan data setelah data 

terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut : 

a) Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, 

kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti 

setelah data tersebut terkumpul. 

b) Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data 

yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu 

bersumber dari Al-Qur‟an dan hadis, atau buku-buku 

literatur lainnya yang sesuai dengan yang diteliti 

c) Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun 

ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah 

dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian 

                                                      
20 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, ( jakarta: Rineka 

Cipta,2010), 58-59. 
21 Ronny Kountur, Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis( 

jakarta: PPM 2014),  

41-43. 
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ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses 

penelitian.
22

 

d) Sistematisi data (sistematizing), yaitu menempatkan 

data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah.
23

 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara , 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain., sehingga dapat 

mudah dipahami.
24

 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan 

prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, 

maupun lisan dari para narasumber atau informan,
25

 dengan 

kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 

Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau 

penelahaan dokumen. 

 Selanjutnya jika data sudah diperoleh , data diolah 

dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan yang dapat dimengerti. Analisis ini 

digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-

kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Setelah 

itu metode yang digunakan secara deduktif, dari suatu 

jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat didalam 

penelitian. 

 

                                                      
22 Lexy John, Moleong, Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Kosda, 

2001), 161. 

 
23 Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung : Citra 

Aditya Bandung, 2004), Cet.I, 126. 
24 Subagyo , Joko, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. (Jakarta : 

Rhineka Cipta, 2011), 104. 
25  Ibid. 
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I. Sistematika Pembahasan 

     BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan,dan metode penelitian. 

 BAB II Kajian Teori 

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka dan kerangka 

teori relevan yang terkait dengan tema skripsi. 

 BAB III Deskripsi Objek Penelitian  

Memuat secara rinci metode penelitian yang 

digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, lokasi 

penelitian, metode pengumpulan data, serta analisis yang 

digunakan. 

 BAB IV Analisis Data 

Berisi (1) Hasil penelitian, klasifikasi bahasan 

disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan 

masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, sub 

bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu atau dipisah 

menjadi sub bahasan tersendiri. 

 BAB V Penutup 

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau 

rekomendasi. Kesimpulan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan 

interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil 

penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang 

perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian 

yang bersangkutan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan 

tentang Implementasi Peran Pemerintah Dalam Mencegah 

Pencemaran Laut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung), maka dengan ini 

dapat penulis tarik kesimpulan adalah sebagai berikut. 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung memiliki 

kewenangan mencegah sebelum sampah itu bersarang di 

laut. Dinas Lingkungan Hidup sudah berupaya memenuhi  

kebutuhan dalam menangani masalah sampah yang 

mengotori laut, namum masih belum bisa berjalan secara 

optimal dikarenakan masih kurangnya pengelolaan 

sampah yang menjadi penghambat proses pengendalian 

pencemaran laut, laju pertumbuhan penduuduk yang terus 

meningkat, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat 

yang masih tetap membuang sampah di sungai yang akan 

bersarang di laut. 

2. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap upaya Pemerintah 

Dinas Lingkungan Hidup, dalam Siyasah Dusturiyah 

terdapat peran ulil amri yang memiliki fungsi untuk 

memakmurkan bumi sesuai dengan syariat islam. Manusia 

sebagai Khalifah memiliki tanggung jawab untuk dirinya 

sendiri dan juga tanggung jawab sesama makhluk lain 

untuk mengelola bumi ini dan segala isinya dengan 

sebaik-baiknya agar bisa bermanfaat bagi generasi 

mendatang. 

B. Saran  

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat 

terealisasikan dengan baik dan diharapkan bisa lebih 

memberi perhatian khusus dalam menangani masalah 

87 
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pencemaran laut akibat sampah agar tidak ada lagi 

masyarakat yang membuang sampah ke laut. 

2. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran untuk 

menjaga dan memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar 

dengan sebaik-baiknya agar bumi kita tidak rusak akibat 

ulah tangan manusia.  
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