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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya infrastuktur jalan
pada Kabupaten Lampung Utara yang merupakan salah satu Program
Prioritas Pembangunan, sebagaimana yang tertuang dalam windu cita
8 program prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara, dimana
salah satunya adalah program pembangunan insfrastuktur jalan, yang
dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki
fungsi untuk mempermudah jalur masyarakat dari kawasan perdesaan
kekawasan perkotaan, yang berguna untuk memberikan kemudahan
transportasi pada daerah-daerah dan dalam hal ini tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 yang berbunyi, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Akan tetapi pada kenyataannya tugas dan kewajiban Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagai satuan kerja
perangkat daerah yang bergerak di bidang Bina Marga, yang memiliki
tugas pokok dan kewenangan dalam merencanakan pembangunan dan
pemeliharaan jalan terdapat dari fakta di lapangan masih ditemui
banyak nya jalan di perkotaan dan poros desa yang masih rusak dan
belum layak, jalanan lintas yang berlubang mulai dari lubang dengan
kerusakan kecil hingga kerusakan parah sehingga kondisi jalan akan
menjadi sulit untuk dilewati dan sangat membahayakan para
pengendara yang melewati jalan dan tidak sedikit pula kasus
kecelakaan terjadi akibat kerusakan di jalan raya, tetapi masyarakat
tidak memiliki pilihan lain melainkan untuk menggunakan jalan
tersebut.
Dari latar belakang yang penulis jelaskan,rumusan masalah
yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu : Bagaimana Peranan
Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan
Insfrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Utara dan Bagaimana
Analisis Hukum Islam terhadap Peranan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field
research) dengan penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif dengan
sumber data primer (diperoleh secara langsung dari lapangan) dan data
sekunder. Dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi,
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan
dengan metode berfikir induktif.
ii

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa
pandangan hukum Islam dan masyarakat terhadap Peranan Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara dalam
Pembangunan Infrastruktur Jalan memberikan hal yang positif karena
memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat baik dari aspek
perbaikan jalan maupun aspek sosial. Pembangunan infrastruktur yang
dikatakan memberikan kemaslahatan apabila masyarakat merasakan
dampak terhadap perbaikan jalan yang rusak dan untuk menggunakan
akses jalan dalam melintasi tidak lagi berlubang dan menimbulkan
kecelakaan bagi masyarakat.
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MOTTO

           
            
      
“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu,
karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya
orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang
berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”1.
(QS. Sad (26) : 38)

1
Departeman Agama RI, Alquran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Intermasa.
1974), h. 83.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Guna memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi
ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah
pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilahistilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Di samping itu
langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok
permasalahan yang akan dibahas. Skripsi ini berjudul :
“Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Lampung Utara Dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan” (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara).
Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah
judul tersebut sebagai berikut :
1. Analisis dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan) masalah
yang berangkat dari dengan akan kebenarannya, atau
penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya.1
2. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan
berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tingkah
laku manusia (Mukallaf) yang diakui dan diyakini
mengikat untuk semua yang beragama.2
3. Peran Pemerintah adalah upaya yang secara sadar
dilakukan oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah
dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui
pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju
masyarakat modern.3

1

Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gitamedia Press
2015), hal. 50.
2
Amir Syamsudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu 1997),Cet.I,
hal. 5.
3
Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

1

2
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah dinas yang bertugas
melaksanan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata
ruang, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.4
5. Pembangunan adalah proses membangun suatu orientasi
dan kegiatan usaha tampa akhir agar dapat menjadi proses
yang dapat bergerak maju. 5
6. Infrastruktur adalah eksternalitas, baik positif maupun
negatif dan adanya monopoli alamiah (natural monopoly)
yang disebabkan oleh tingginya biaya tetap serta tingkat
kepentingannya dalam perekonomian.6
B. Latar Belakang Masalah
Infrastuktur merupakan bagian dari pembangunan nasional
yang memiliki tujuan untuk menjadikan rakyat Indonesia
menjadi warga negara yang maju dan sejahtera. Pembangunan
infrastruktur pula tentunya tidak lepas dari tujuan untuk
mewujudkan Nawa Cita dan Undang-Undang Dasar 1945,
dimana keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya
peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing industri,
serta perekonomian nasional.7 Konsep Negara kesejahteraan
bagi bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945
alinea keempat, “pemerintah melindungi segenap bangsa
seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.” Jelas disini bahwa negara
berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya
dengan memberikan pelayanan, sarana maupun prasarana bagi
masyarkat.
4
http://www.pidiejayakab.go.id/pemerintahan/skpd/dinas-dinas/dinaspekerjaan-umum.html, diakses pada 04 Oktober 2020, pukul 11.30.
5
Tim Redaksi, Kumpulan Lengkap UU Ormas dan Yayasan, (Yogyakarta:
Laksana, 2017), hal. 97.
6
Cut Nanda Keusuma dan Suriani, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur
Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, ECOsains: Jurnal ilmiah
ekonomi dan pemangunan, Volume 4 Nomor 1, (Mei 2015), hal. 3.
7
Mandala Harefa, Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur Dalam
Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia, (Jakarta Pusat: P3DI
Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015). hal. 59.
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Hal ini dijelaskan pula dalam Islam sebagai agama yang
selalu menginginkan kesejahteraan bagi umatnya serta
memastikan pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan
orientasi untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk 'izzah
(kemuliaan). Siyasah syariah sebagai hukum-hukum yang
mengatur kepentingan Negara, dengan cara mengorganisasi
permasalahan umat sesuai dengan syariat dan dasar-dasar
hukum Al-Qur‟an, sunnah, hadist, dan sumber lainnya.
Siyasah Syariah memberikan kewenangan kepada penguasa
atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik
yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang
tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama serta pembuatan
kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan
syariat. Dalam Islam pembangunan harus dilakukan dan
diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala
kententuannya.8 Adapun pelaku pembangunan adalah
manusia. Manusia sebagai hamba allah, juga sekaligus
khalifatullah fil ardh (wakil Allah dimuka bumi). Allah telah
mendirikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan
arah kehidupan, yaitu potensi pada diri manusia dalam
menetukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan (al-taqwa)
dan potensi keburukan (al-fujur) sebagaimana dalam AlQur‟an ditegaskan berikut ini:

          
  
“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan
dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang
mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang
yang mengotorinya. (QS. Ash-Shams 91 : 8-10)
Penyediaan infrastuktur berupa jalan dan jembatan ini juga
merupakan salah satu tugas pemerintah daerah sebagai
8
https://dadansetiana.wordpress.com/pengertian-siyasah-syariyyah-dan-fiqihsiyasah-serta-cakupan-dan-sejarah-munculnya/, diakses pada 18 Desember 2020,
pukul 10.54.
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regulator dan pemegang monpoli layanan tingkat kabupaten
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.9 Dalam hal ini
Pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk
menjadikan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang maju dan
sejahtera yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 Pasal 2 ayat (1) berbunyi Program
Pembangunan Nasional periode 2005-2025 dilaksanakan
sesuai dengan RPJP Nasional lanjut Pasal 3 RPJP Nasional
merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan
Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah
Pembangunan Nasional.
Tertuang pula pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara bertanggung
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak.
Dalam hal ini tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat
(6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang berbunyi,
“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Dinas
Pekerjaan Umum (PU) adalah satuan kerja perangkat daerah
yang bergerak di bidang Bina marga, memiliki tugas pokok
dan kewenangan dalam merencanakan pembangunan dan
pemeliharaan jalan, serta melaksanakan rumusan perencanaan,
kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan
umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan
kebijaksaan yang ditetapkan oleh Bupati.
9

Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan
Implementasinya, Ctk. Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011 hal. 13.
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Infrastuktur jalan pada Kabupaten Lampung Utara
merupakan salah satu Program Prioritas Pembangunan,
sebagaimana yang tertuang dalam windu cita 8 program
prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara yang
dimana salah satunya adalah program pembangunan
insfrastuktur jalan, yang dibuat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan memiliki fungsi untuk
mempermudah jalur masyarakat dari kawasan perdesaan ke
kawasan perkotaan, melalui peningkatan kapasitas dan
struktur pengerasan jalan kabupaten dan jalan poros desa,
yang berguna untuk memberikan kemudahan transportasi
pada daerah-daerah.10
Tetapi pada kenyataannya tugas dan kewajiban Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagai satuan
kerja perangkat daerah yang bergerak di bidang Bina Marga,
yang memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam
merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan penulis
menilai belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan
jalan dengan baik. Dapat dilihat dari fakta di lapangan masih
ditemui banyak nya jalan di perkotaan dan poros desa yang
masih rusak dan belum layak. Dan dapat dilihat pula dari data
selama tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2018, 2019, dan
2020 pembangunan infrastuktur di Lampung Utara nyatanya
cukup tersendat. Akibatnya, banyak infrastuktur jalan
mengalami kerusakan.11 Jalan antar kampung tersebut masih
berupa kerikil-kerikil bebatuan yang bercampur pasir dan
tanah, jalanan lintas yang berlubang mulai dari lubang dengan
kerusakan kecil hingga kerusakan parah. Sehingga kondisi
jalan akan menjadi sulit untuk dilewati dan sangat
membahayakan para pengendara yang melewati jalan tersebut
dan tidak sedikit pula kasus kecelakaan terjadi akibat

10

https://lampungutarakab.go.id/windu-cita-pembangunan/, diakses pada 4
Oktober 2020, pukul 12.30.
11
https://www.teraslampung.com/pembangunan-jalan-di-lampung-utaratiga-tahun-mandek-2021-dpupr-prioritaskan-pemeliharaan/, diakses pada 04 Oktober
2020, pukul 13.30.
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kerusakan di jalan raya, tetapi masyarakat tidak memiliki
pilihan lain melainkan untuk menggunakan jalan tersebut.
Berdasarkan fakta dan fenomena di atas, maka perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut tentang “Analisis Hukum
Islam Terhadap Peranan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Lampung Utara Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan”
(Studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lampung Utara).
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam
latar belakang masalah, maka fokus penelitian bagi penulis
adalah, Analisis Hukum Islam terhadap peranan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis
menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Peranan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum
dalam Pembangunan Insfrastruktur Jalan di Kabupaten
Lampung Utara?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Peranan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam
Pembangunan Infrastruktur Jalan?
E. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka
dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai
berikut ;
a. Untuk mengetahui dan memahami peranan dinas
pekerjaan umum dalan pembangunan infrastuktur jalan
di kabupaten Lampung Utara?
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b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap
pentingnya pembangunan infrastuktur jalan guna
memuliakan umatnya?
F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain :
1. Secara Teoritis
Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan
pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat
memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat
muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya
tentang ketatanegaraan.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh
masyarakat, maupun Dinas Pekerjaan Umum dan tata
ruang untuk meningkatkan kotmitmen serta dapat
digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian,
pemahaman yang lebih positif serta diharapkan hasil
penelitian ini dapat menambah khazanah khususnya
berkaitan dengan peranan pemerintah daerah.
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari beberapa
hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu
yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan
ini. Hasil-hasil penelitian terdahulu ini dapat dijadikan
referensi untuk penelitian yang akan dilakukan untuk
mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka
ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas
tentang Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung
Utara Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan.
1.

Skripsi yang disusun oleh Moh Abby Bhakti Utama
judul “Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten
Tasikmalaya” di Universitas Islam Indonesia Fakultas
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Ekonomi Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
jangka panjang pada pembangunan infrastruktur jalan
berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli
daerah. Hal ini dikarenakan pada jangka panjang manfaaat
pada pembangunan jalan lebih dirasakan oleh masyarakat,
ketika penggunaan jalan lebih dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat, maka perputaran perekonomian di Kabupaten
Tasikmalaya menjadi lebih baik. Sedangkan pada jangka
pendek penggunaan jalan tidak berkontribusi terhadap
pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan terbatasnya
akses jalan dari desa ke kota maupun sebaliknya, sehingga
masyarakat terhambat dalam kegiatan ekonomi dari desa
ke kota maupun sebaliknya. Pertanggungjawaban yang
harus dilakukan menurut penulis Moh Abby Bhakti
Utama Perbaikan dan pembangunan jalan desa ke kota
harus lebih diperhatikan oleh pemerintah sebab ketika
adanya jalan yang efektif digunakan oleh masyarakat akan
berdampak pada perputaran perekonomian di desa
menjadi lebih baik.12
2. Skripsi yang disusun oleh Murba dengan judul “Studi
Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di
Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jenis
penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa yang didapatkan mengenai
implementasi pembangunan infrastruktur di Desa
Erecinnong yaitu bahwasanya implementasi pembangunan
di Desa Erecinnong masih sangat tertinggal jauh atau bisa
dibilang tidak optimal, itu dapat dilihat dari tidak
terimplementasinya dengan baik beberapa infrastruktur di
Desa Erecinnong khusunya dalam bidang, jalanan, listrik
dan jaringan yang dianggap sangat meresahkan masyarakat

12
https://edoc.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9801/SKRIPSI%20Moh%
20Abby%20Bhakti%20Utama%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada
tanggal 19 Januari 2021 Pukul 23.04 WIB.
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padahal anggaran desa harus merujuk pada kesejahtraan
masyarakat meskipun transparansi masih belum di lakukan
pemerintah setempat. Pertanggungjawaban yang harus
dilakukan menurut penulis Pemerintah diharapkan
memberikan perhatian penuh terhadap implementasi
pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong khususnya
dalam bidang jalanan, listrik dan jaringan yang masih
sangat jauh dari kata baik, misalnya dalam setiap
diadakannya musrembang selalu membahas tentang
implemntasi pembangunan di Desa Erecinnong sehingga
pembangunan mendapat perhatian yang serius dari
pemerintah kabupaten, dan Perlu adanya transparansi
pengelolaan anggaran dari pemerintah desa terhadap
masyarakat agar masyarakat tau peruntukan anggaran yang
telah dialokasikan sehingga tidak memicu adanya persepsi
masyarakat yang negatif. Pemerintah desa seharusnya
memperbaiki Hablumminannas atau menjalin komunikasi
yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat turut
berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah
karena peran masyarakat sangat penting dalam mendukung
program-program pemerintah karena seperti yang
diketahui saat ini implementasi pembangunan infrastruktur
di Desa Erecinnong dalam bidang jalan, jaringan dan listrik
dianggap tidak optimal sehingga menghambat kelancaran
aktifitas masyarakat. Perlu adanya tata kelola anggaran
dana desa yang transparan dan jeli sehingga anggaran yang
ada sesuai sesuai dengan peruntukannya, atau sesuai
dengan (RAB) yaitu dengan cara pendamping desa harus
lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.13
3. Skripsi yang disusun oleh Febry Nur Fauzi dengan judul
“Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Desa
Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Desa
Widodomartani
Ngemplak
Sleman
Yogyakarta”
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jenis
13

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6354/1/Murba.pdf, Diakses pada tanggal
19 Januari 2020 pukul 23.27 WIB.
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penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa talut irigasi, cor blok, gorong-gorong,
rumah tidak layak huni, pengerasan jalan atau pengaspalan
jalan dan infrastruktur yang lain dalam pembangunan
infrastruktur masyarakat dilibatkan melalui musdes usulusulan masyarakat masuk didalamnya, setelah musyawarah
dilanjut dengan musrenbangdes yang secara otomatis
melibatkan masyarakat, dalam hal ini faktor penghambat
partisipasi dan peran masyarakat adalah pembangunannya
itu tidak tepat pada waktu seperti yang sudah ditentukan
dan kendala yang lainnya yaitu peran pemerintahan desa
dalam memberikan pengertian kepada warga yang sangat
sulit, masyarakat tidak mengetahui prosedurnya atau masih
awam. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan menurut
penulis Pemerintah Desa Widodomartani Ngemplak dapat
mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa
dengan cara membantu dalam bentuk mempercepat
mendorong pemerintah kabupaten untuk mempercepat
realisasi anggaran yang lebih cepat dan memberikan
bantuan sarana dan prasarana yang memadai dalam
mendukung pembangunan infrastruktur.14
H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field
Research) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk
menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang
terjadi dimasyarakat. Selain Lapangan, Penelitian ini juga
menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research)
sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan
menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan
yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

14
http://digilib.uinsuka.ac.id/32620/1/11720009_%20BAB%20I%2C%20V
%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, Diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul
0.10 WIB.
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2. Sifat Penelitian
Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu
mendeskrispsikan dan melukiskan secara sistematis fakta
atau karakteristik populasi tertentu secara actual dan
cermat.15 Penelitian yang penulis gagas ditujukan untuk
melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek
penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian
tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum Islam
yang terfokus pada peranan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan
Infrastruktur jalan.
3. Sumber Data
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari
data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah 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.16 Dalam hal ini
data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara
sebagai dinas yang berperan dan berwenang dalam
pembangunan jalan di Kabupaten Lampung Utara.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah kesaksian tau data yang tidak
langsung dengan sumber yang asli.17 Pada data ini
penulis berusaha mencari sumber lain atau karya-karya
yang ada kaitannya dengan data sekunder terdiri dari
ruang pustaka seperti Al-Qur‟an, Al-Hadist, buku-buku,
website, atau sumber lainnya yang relevan dengan
kajian penelitian ini.
15

Susiadi, Metodologi Penelitian. (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). hal. 23.
16
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet.4, hal. 114.
17
Ibid, hal. 115.
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c. Sumber Data Tersier
Sumber data tersier adalah Bahan yang mendukung
data primer dan sekunder yang terdiri dari, majalah,
kamus, ensiklopedia, dan website.18
4. Populasi dan Sampel
a.
Populasi
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian seperti
manusia, gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku,
dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.19
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini
yaitu pemerintah daerah pada Dinas Pekerjaan Umum
dan tata ruang Kabupaten Lampung Utara.
b. Sampel
Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan
cermin dari keseluruhan objek yang diteliti.20 Dalam
penentuan sampel, penulis menggunakan teknik
purposive sampling. Hal ini dilakukan dengan cara
mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random
atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan
tertentu.21 Adapun yang menjadi sampel dalam
penelitian ini adalah Kepala Bidang bina marga 1 orang
dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum bidang bina marga
dan tata ruang 2 orang di Kabupaten Lampung Utara.
5. Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis
fenomena-fenomena yang diperoleh.22 Metode yang
digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek

18

Tatang M. Arifin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1986),

hal. 132
19

Hadi Sutrisno, Metodelogi, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987),

hal. 27.
20

Sutrisno, Metodelogi Research Kualitatif, (Bandung: R&D, 2009), hal. 120.
Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2012), hal. 126.
22
Hadi Sutrisno, Metodelogi, hal.136.
21

13
penelitian, letak geografis, keadaan sosial pendidikan,
keadaan sosial keagamaan, dan keadaan sosial ekonomi.
b. Interview
Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan
data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh
pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban
responden dicatat atau direkam.23 Pada praktiknya
penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan
secara langsung kepada Pegawai Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang
tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun
melalui dokumen.24 Dokumentasi bisa berbentuk
tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari
seseorang.
Dokumentasi
dimaksudkan
untuk
memperoleh bukti mengenai pembangunan yang
dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Lampung Utara.
6. Pengolahan Data
Data yang sudah terkumpul kemudian diolah.
Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap
sebagai berikut:
a. Pemeriksaan Data (editing)
Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau
pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena
kemungkinan data yang masuk (raw data) atau yang
terkumpul itu tidak logis atau meragukan.25 Pengecekan
atau pengoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi
apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup
lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah
yang akan dibahas yang berjudul Analisis Hukum Islam
terhadap Peranan Pemerintahan Daerah Kabupaten
23

Ibid, hal.120.
Ibid., hal.106.
25
Susiadi , Metodologi Penelitian, hal.105.

24
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Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur
Jalan.
b. Sistematisasi Data (Sistemtizing)
Sistematisasi data adalah penempatan data menurut
kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan
masalah.26 Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan
menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam
suatu kerangka sistematika penulisan, atau bahasa
berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan
pengelompokkan data, yang telah diedit dan kemudian
diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan
masalah.
7. Metode Analisis Data
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian
ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Analisis
Hukum Islam terhadap Peranan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan yang akan dikaji dengan menggunakan
metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini
bertujuan untuk mengetahui peranan yang dijalankan oleh
Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam
Pembangunan Infrastruktur Jalan. Tujuannya dapat dilihat
dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan
kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman
mengenai analisis hukum Islam terhadap peranan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam
Pembangunan Infrastruktur Jalan.
Metode berfikir dalam penulisan ini adalah metode
berfikir deduktif. Metode deduktif adalah berangkat dari
pengetahuan bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan
umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus,
metode ini digunakan dalam gambaran-gambaran umum
proses pelaksanaan tradisi manipulasi dalam praktik
26
Amirudin dan Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal.107.
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peranan melalui penelaahan beberapa literature dari
gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang
bersifat khusus.27
I. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang
masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda,
namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan
melengkapi.
Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis
besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam
konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi
diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di
dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan
bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran
secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi.
Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula
tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis.
Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi
tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan
penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian
terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian
pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan
dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan,
sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.
Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika
penulisan dan dalam bab pertama ini tampak penggambaran
isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan
yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab
kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.
Bab kedua berisi kajian teori tentang hukum Islam meliputi
pengertian hukum Islam, sumber hukum Islam, pandangan
hukum Islam terhadap Pembangunan Infrastruktur, dasar

27

Sutrisno Hadi, Metodelogi, hal. 36.
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hukum Pemerintahan Daerah, dan kewenangan Pemerintah
Daerah.
Bab ketiga berisi laporan hasil penelitian tentang gambaran
umum lokasi penelitian yang meliputi gambaran objek
penelitian, gambaran singkat Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Lampung Utara, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
(PU) Lampung Utara, visi dan misi, pengembangan
Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Lampung Utara
dan dilanjutkan tentang praktik peran Dinas Pekerjaan Umum
(PU) dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan meliputi praktik
pengelolaan Infrastruktur Jalan dari segi operasional dan hasil
pengembangan.
Bab keempat analisis data yang berisi tentang peranan
Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan Kabupaten Lampung Utara dan analisis
hukum Islam terhadap peranan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur
Jalan.
Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan
saran.

BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Setelah melakukan penelitian dan penelaahan, peneliti
berhasil menghimpun data hasil analisis dalam judul skripsi
“Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Lampung Utara Dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan” (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara), maka penulis
dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan Kabupaten Lampung Utara yang telah
dilakukan penulis menyimpulkan bahwa kurang baik.
Faktanya penyebab terjadi pembangunan infrastruktur
jalan adanya kesalahan pengelolahan keuangan daerah
oleh kepala daerah sehingga menimbulkan deficit
anggaran dan terbebani hutang daerah dan kisruhnya
urusan politik kepala daerah yang menyebabkan
ketidakpastian masalah anggaran dan masalah hutang
daerah.
2. Pandangan hukum Islam terhadap peranan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan ini memberikan hal yang positif karena
memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat
baik dari aspek perbaikan jalan maupun aspek sosial.
Pembangunan infrastruktur yang dikatakan memberikan
kemaslahatan apabila masyarakat merasakan dampak
terhadap perbaikan jalan yang rusak dan untuk
menggunakan akses jalan dalam melintasi tidak lagi
berlubang dan menimbulkan kecelakaan bagi masyarakat.
B. Rekomendasi
Berdasarkan informasi yang telah didapat oleh
penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada
65
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pihak-pihak terkait dengan tujuan memberikan wawasan dan
ilmu pengetahuan, yaitu:
1. Untuk aparatur Desa terkhusus bagian Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara dalam
pengoptimalan pembangunan infrastruktur aparatur desa
harus melihat dari tiga segi yaitu jenis pembangunan yang
akan dilakukan, efesiensi anggaran, dan pentingnya
keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan desa demi
mendapatkan kemaslahatan baik pada dinas aparatur desa
maupun pada masyarakat.
2. Untuk aparatur Desa Kecamatan Lampung Utara yang
memiliki
wewenang
tentang
penyelenggaraan
pembangunan infrastruktur dapat melihat potensi
keahlian, serta kemampuan yang dimiliki oleh warga
setempat, hal ini perlu ditinjau agar dalam pemberdayaan
masyarakat dapat tepat sasaran dan tidak adanya
kesalahpamahaman.
3. Untuk aparatur desa dan masyarakat Kecamatan Lampung
Utara perlu adannya komunikasi dan musyawarah yang
baik dalam perbaikan pembangunan infrastruktur jalan,
karena dengan adanya komunikasi dan musyawarah yang
baik dapat membawa keterbukaan, dan kemajuan bagi
desa Kecamatan Lampung Utara.
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