
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Definisi lingkungan yang ada sekarang ini dirumuskan sebagai sesuatu 

yang luas dan mencakup hampir semua hal. Definisi tersebut dari segi tujuan 

pengaturan hukum, mungkin memadai tapi pada saat yang sama seakan-akan 

terkesan menjauhkan manusia dari lingkungan dan alam tempat manusia dan 

makhluk hidup lainnya “Bergantung”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya 

mendefenisikan “Lingkungan hidup” sebagai berikut : 

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” (Pasal 1).   

 
Definisi tersebut luas dan cukup rumit untuk dimengerti oleh orang awam 

bahkan oleh orang yang terdidik sekalipun, definisi tersebut seakan-akan 

memberikan pesan bahwa “Manusia yang mempengaruhi alam” tapi “Manusia 

terkesan “Tidak tergantung” pada alam dan lingkungannya, walaupun ada 

penggalan kalimat “Mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan 

manusia”. Intinya, definisi yang dipakai oleh Undang-Undang di hampir semua 

negara terkesan abstrak sehingga sukar “Dimengerti dan dirasakan” sebagai 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup seluruh makhluk hidup di bumi.  

Lingkungan hidup seharusnya didefinisikan secara konkret agar mudah dipahami 

dan dirasakan oleh semua golongan manusia. Misalnya lingkungan hidup yaitu 
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tanah, air, udara, laut, sinar matahari, dan sumber kehidupan lainnya, yang tanpa 

mereka manusia dan makhluk hidup lainnya akan mati karena kehilangan sumber 

hidup. Pendeknya, lingkungan hidup adalah sumber kehidupan segala makhluk. 

Lingkungan hidup adalah ibu kehidupan (mother of life). (M. Syarif dan G. 

Wibisana, 2010:17). 

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa 

kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan 

agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Mengingat 

lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi 

lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan 

yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi 

bangsa. Masalah lingkungan telah ada dihadapan manusia, berkembang 

sedemikian cepatnya, baik ditingkat Nasional maupun Internasional. Setiap 

keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang 

lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia 

seutuhnya. (Supriadi, 2006:39). Permasalahan lingkungan hidup merupakan 

masalah dalam hubungan makhluk hidup khususnya manusia dengan lingkungan 

hidupnya. Sementara lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat 

diperlukan untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 

33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi, air, 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Makhluk hidup tidak berdiri sendiri melainkan selalu 

berinteraksi dengan lingkungan hidup lainnya, yang didalamnya terdapat 

hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. (Supriadi, 
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2006:4). Selain sebagai ruang yang ditempati oleh manusia, lingkungan hidup 

mengandung nilai intrinsik, objektif dan subjektif bagi kepentingan yang luas, 

termasuk didalamnya kepentingan ekonomi, atau secara gamblang dapat 

dinyatakan bahwasanya lingkungan hidup memiliki nilai instrumental bagi 

keberlangsungan pembangunan nasional Indonesia. (Rhiti Hyronimus, 2005:7). 

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya 

alam, yang berupa tanah, air, dan udara dan sumber daya alam yang lainnya. 

Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan 

waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan 

bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. 

Adakalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, 

sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. 

Manusia tidak akan dapat hidup tanpa udara dan air, sebaliknya ada pula manusia 

yang sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya alam dan lingkungan 

sekitarnya. Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas 

manusia. (Muhammad Akib, 2014:240).  

Hasil observasi awal peneliti di Kecamatan Lantari Jaya bahwa aktivitas 

yang dihasilkan oleh sebuah Pabrik Gula mempengaruhi pencemaran lingkungan 

dan membuat masyarakat disekitar Pabrik Gula tersebut mengeluh. Karena 

terkena dampaknya, mereka mengeluhkan bau limbah yang dihasilkan oleh 

aktivitas Pabrik Gula, hal ini dibenarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Bombana melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Arnidar mengungkapkan 

hasil monitoring lapangan terkait bau tak sedap (busuk) yang selama ini 

mengganggu kenyamanan warga sekitar pabrik tersebut. Hal itu turut dibenarkan 
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Ketua Komisi II DPRD Bombana, Rumianto berkata aroma seperti kotoran hewan 

sangat mengganggu kenyamanan warga.  

Hal tersebut disampaikan secara terbuka dalam Rapat Dengar Pendapat 

(RDP), yang digelar di ruang paripurna DPRD Bombana, Kepala Bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (DLH) Bombana 

mengungkapkan, monitoring tersebut dilakukan atas aduan masyarakat yang 

bermukim di sekitar berdirinya Pabrik Gula, yaitu warga di Kecamatan Lantari 

Jaya. 

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa setiap orang 

yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib 

melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Tetapi 

pada kenyataannya, Pabrik Gula tersebut tidak melakukan hal yang seharusnya 

menjadi kewajiban pabrik tersebut, seperti penanggulangan pencemaran 

lingkungan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada 

masalah ini.  

Dengan demikian ini perlu diadakan sebuah penelitian untuk menemukan 

analisis mengenai dampak pencemaran lingkungan agar tidak lagi menimbulkan 

adanya ketidaknyamanan masyarakat yang disebabkan oleh perusahaan tersebut. 

Sebagai manusia boleh memanfaatkan alam di sekelilingnya bagi kelangsungan 

hidupnya, namun tidak boleh merusaknya agar manusia dapat hidup sejahtera 

secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Manusia telah menguasai 

lingkungan baik karena jumlahnya yang semakin banyak maupun ulahnya yang 
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makin “Cerdas” sehingga kerusakan alam terjadi dimana-mana, sebagaimana telah 

dijelaskan oleh Allah dalam surah Ar-Rum Ayat 41 :  

 ٌْ َْقَُهْم بَْعَض الَِّر َِْدي النَّاِس ِلُُِر َظَهَس اْلفََسادُ ِفً اْلبَّسِ َواْلبَْحِس بَِما َكَسبَْت اَ

 َعِملُْىا لَعَلَُّهْم ََْسِجعُْىنَ 

Terjemahannya :  

“Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan sebagai akibat dari ulah 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”. 
(Qs.Ar-Rum:41). 

  
Berdasarkan pencemaran limbah industri sesuai dengan latar belakang 

masalah, penulis menganggap perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dan 

membahasnya dalam Hasil penelitian dengan judul “Analisis Dampak 

Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Gula Di Kabupaten Bombana 

Perspektif Fikih Bi’ah”.   

1.2 Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi masalah yang 

akan diteliti, yaitu : 

a. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 

b. Penanggulangan pabrik gula Bombana. 

c. Tinjauan fikih bi‟ah terhadap limbah Industri. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis mengenai dampak lingkungan hidup di Pabrik Gula di 

Bombana ? 

2. Bagaimana penanggulangan limbah Pabrik Gula Bombana ? 
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3. Bagaimana tinjauan fikih bi‟ah terhadap limbah Industri ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :   

1. Untuk mengetahui analisis mengenai dampak lingkungan hidup di Pabrik 

Gula di Bombana. 

2. Untuk mengetahui penanggulangan limbah Pabrik Gula di Bombana. 

3. Untuk mengetahui tinjauan fikih bi‟ah terhadap limbah Industri. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sumbangan pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan 

dalam dua aspek berikut:  

1. Aspek Teori 

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu menambah dan memperluas 

wawasan bagi para peneliti selanjutnya dan para pembaca, dalam penelitian 

ini khususnya menyangkut tentang analisis dampak lingkungan hidup yang 

bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut maka peneliti menganalisis apa 

saja yang dapat menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup.     

2. Aspek Praktis 

a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang analisis mengenai dampak pencemaran lingkungan. 

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan 

wawasan keilmuan dan pengetahuan agar kedepannya tidak terjadi lagi 

masalah yang sama. 
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c. Bagi Pemerintah dan Pihak Industri, sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang terkait dengan 

analisis mengenai dampak pencemaran lingkungan, agar tidak lagi 

menimbulkan pencemaran yang dapat merugikan masyarakat. 

1.6 Definisi Operasional 

Penelitian ini diperlukan sebuah penegasan terhadap istilah-istilah dalam 

judul ini untuk menjauhkan timbulnya interpretasi lain dalam memahami judul 

ini, pada judul ini penulis memberikan definisi secara rinci dalam istilah yang 

terdapat pada judul ini sehingga memperoleh gambaran pemikiran yang terarah 

sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini. 

1) Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak 

penting suatu dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup 

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009). Analisis dampak lingkungan pada Pabrik Gula Bombana yang 

seharusnya terselenggara akan tetapi kenyataannya belum terlaksana. Maka 

dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum terlaksana dengan 

baik. 

2) Limbah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh berbagai jenis aktivitas 

manusia, dimana komposisi dan besar jumlahnya tergantung pada pola 

konsumsi dan struktur industri dan ekonomi. (Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009). Limbah yang dihasilkan Pabrik Gula Bombana yang berupa 

jenis limbah cair dan gas yang menghasilkan bau yang tidak sedap (busuk).  
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3) Fikih Bi‟ah adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-

dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan 

hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara 

umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Fikih bi‟ah yang 

dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardhawi sangat concern terhadap isu-isu 

lingkungan hidup. Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau 

merupakan tuntutan untuk melindungi syariat maqasid al-syariah. Segala 

sesuatu yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup dan berkaitan 

dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. (Mariatul 

:2019).
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