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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi selalu diukur dengan menggunakan indikator-

indikator tertentu, dan indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi khususnya suatu negara yaitu dengan menghitung besar Produk 

Domestik Bruto (PDB), tingkat kemiskinan, tingkat inflasi tingkat suku bunga dan 

beberapa indikator makroekonomi lain.1 Sejak bertahun-tahun masalah sosial dan 

ekonomi yang dihadapi oleh tiap negara adalah masalah kemiskinan. Pada 

umumnya, cara yang dilakukan oleh negara untuk mengurangi tingkat kemiskinan 

di negaranya adalah dengan menggunakan indikator PDB. Apabila PDB negara 

meningkat, maka pendapatan per kapita juga meningkat, sehingga tingkat 

kemiskinan akan turun. Faktanya, indikator PDB yang sudah digunakan bertahun-

tahun tidak memberikan efek yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.  

Dalam ekonomi Islam, indikator bagi pertumbuhan ekonomi tidak 

bergantung pada besar pendapatan atau PDB, melainkan dengan menggunakan 

indikator kesejahteraan masyarakat, kedamaian, dan kebahagian dunia akhirat 

(falah), sehingga dibentuklah Indikator Ekonomi Islam Global yang bertujuan 

untuk menunjukkan pertumbuhan dari lingkup-lingkup ekonomi Islam.2 indikator 

ini berfokus pada evaluasi keunggulan dari negara yang pertumbuhan ekonomi 

                                                           
1 Masriah dan Mujahid, Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan, (Malang: Penerbit 

Universitas Negeri Malang (UM Press), 2011), 23. 
2 Vita Ayu Anggraeni, Top 15 Negara dalam Ekonomi Islam Global, diakses pada 20 Mei 2018 

dari www.goodnewsfromindonesia.id. 
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Islamnya harus didukung. Indikator Ekonomi Islam Global adalah indeks bobot 

gabungan yang terdiri dari enam indikator tingkat sektoral di 73 negara. Peringkat 

tersebut berdasarkan pada perkembangan sektor keuangan, halal travel,  makanan 

halal, kosmetik dan obat-obatan halal yang mana sektor-sektor tersebut yang 

memberikan dampak ekonomi yang besar.3 

Beberapa negara yang mengungguli beberapa indeks dalam sektor-sektor 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.1  

Negara Indeks Ekonomi Islam Global 

 

Sumber: GoodNews From Indonesia 

                                                           
3 Ibid. 

Rank Country 
GIE Indicator  

Score 

1 Malaysia 121 

2 United Arab Emirates 86 

3 Bahrain 66 

4 Saudi Arabia 63 

5 Oman 48 

6 Pakistan 45 

7 Kuwait 44 

8 Qatar 43 

9 Jordan 37 

10 Indonesia 36 

11 Singapore 32 

12 Brunei Darussalam 32 

13 Sudan 28 

14 Iran 28 

15 Bangladesh 26 
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Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa negara dengan Indeks 

Ekonomi Islam tertinggi adalah Malaysia, diikuti oleh United Arab Emirat di 

urutan kedua dan Bahrain di urutan ketiga. Penilaian tersebut berdasarkan 

beberapa indikator, seperti sektor keuangan Islam yang menunjukkan 

pertumbuhan yang kuat. Selain itu terdapat sektor halal travel dan obat-obatan 

maupun kosmetik halal yang saat ini terus menunjukkan perkembangan yang 

sangat baik. Dalam 15 peringkat negara indeks Ekonomi Islam diatas, dapat 

dilihat bahwa terdapat empat negara kawasan Asia Tenggara yang menduduki 

peringkat negara Indeks Ekonomi Islam tersebut, yaitu Malaysia, Indonesia, 

Singapura, dan Brunei Darussalam. 

 Sebagai negara Indeks Ekonomi Islam, Malaysia, Indonesia, Singapura, 

sdan Brunei Darussalam mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. 

Sejak menguatnya kembali ekonomi syariah, keempat negara kawasan Asia 

Tenggara tersebut bersama dengan beberapa negara lain menjadi pionir 

perkembangan ekonomi syariah di dunia. Namun seperti negara-negara maju di 

dunia, pembangunan ekonomi selalu hampir berjalan beriringan dengan 

menurunnya daya tahan dan fungsi lingkungan hidup. Masriah dan Mujahid 

mengungkapkan dalam bukunya bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi 

pada pertumbuhan ekonomi selalu mengesampingkan aspek pengelolaan 

lingkungan. Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat justru merusak hal yang menjadi penunjang kehidupan masyarakat, 
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yaitu kualitas lingkungan hidup.4 Masalah kualitas lingkungan bukanlah masalah 

yang tergolong baru. Masalah lingkungan ini merupakan masalah yang bukan 

hanya dihadapi oleh negara-negara tertentu saja, tetapi merupakan masalah dunia.  

Penurunan kualitas lingkungan terjadi disebabkan pencemaran terhadap 

berbagai ekosistem baik tanah, air, maupun udara melalui emisi-emisi yang 

berasal dari aktivitas pembakaran zat organik atau anorganik yang dihasilkan oleh 

aktivitas industri, alat transportasi, dan kebakaran hutan. Faktanya  negara-negara 

berkembang yang sedang berusaha untuk tumbuh menjadi negara maju seperti 

negara-negara kawasan Asia Tenggara cenderung kurang memberikan perhatian 

yang lebih pada kualitas lingkungan hidup.5 Aktivitas industri yang terus tumbuh, 

sarana transportasi yang kian banyak, dan menurunnya luas hutan dikarenakan 

kebakaran yang sampai saat ini belum menemukan solusi pencegahan. Semua 

masalah tersebut mengakibatkan peningkatan emisi karbondioksida demi 

meningkatkan PDB negara.  

Berikut ini adalah data perbandingan PDB perkapita dan emisi CO2 di 

empat negara kawasan Asia Tenggara.  

 

 

 

 

                                                           
4 Masriah, dan Mujahid, Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan, (Malang: Penerbit 

Universitas Negeri Malang (UM Press), 2011), 151. 
5 Hamish McRae, Dunia di Tahun 2020, Kekuasaan, Budaya dan Kemakmuran: Wawasan Tentang 

Masa Depan, (terj. Anton Adiwitoyo), (Jakarta: Binarupa Aksara, 1995), 133. 
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Tabel 1.1 

Data PDB per kapita dan Emisi 𝐂𝐎𝟐 Empat negara Indeks Ekonomi Islam 

Kawasan Asia Tenggara Tahun 2000 

Negara 
PDB per kapita 

(US$) 

Emisi 𝐂𝐎𝟐 

(metrick ton per kapita) 

Brunei Darussalam 18,008.4 14,1 

Indonesia 830.6 1,2 

Malaysia 4,045 5,4 

Singapura 23,792.6 12,2 

Sumber: World Development Indicators, Data Diolah 

Berdasarkan data Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat Produk Domestik Bruto 

(PDB) per kapita dan emisi CO2 di empat negara kawasan Asia Tenggara yang 

termasuk dalam negara Indeks Ekonomi Islam pada tahun 2000. Dapat diketahui 

dari data diatas, Brunei Darussalam dengan emisi CO2 paling tinggi yaitu sebesar 

14.1 metrik ton dan PDB > 18,000 US$. Sedangkan Singapuran dengan PDB 

lebih besar dibandingkan Brunei Darussalam yaitu sebesar 23,792.6 US$ 

memiliki besar emisi CO2 yang lebih rendah dibandingkan dengan Brunei 

Darussalam yaitu 12.2 metrik ton. Indonesia dengan PDB sebesar 830.6 US$ 

hanya memliki emisi CO2 sebesar 1.2 metrik ton. Berdasarkan data Tabel 1 diatas, 

Indonesia dengan emisi CO2 paling rendah diantara ketiga negara yang lain, dan 

Malaysia dengan PDB sebesar 4,045 memiliki emisi CO2 sebesar 5.4 metrik ton.  

Dari data Tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa negara yang memiliki 

tingkat PDB yang tinggi tidak lantas memiliki kesadaran akan lingkungan hidup 

yang tinggi pula. Fokus pada peningkatan PDB dengan cara mengeksploitasi 
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sumber daya alam secara besar-besaran tanpa menghiraukan dampaknya pada 

lingkungan. Pada akhirnya sumber daya alam yang digunakan sebagai penunjang 

tercapainya PDB yang tinggi telah banyak mengalami kerusakan. Ketika negara 

sampai pada titik untuk menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan, usaha 

yang dilakukan untuk pemulihan lingkungan tersebut tetap tidak sebanding 

dengan kerusakan lingkungan yang terus terjadi terus-menerus untuk menunjang 

pendapatan negara yang lebih besar lagi. 

Terlebih lagi apabila negara tersebut merupakan negara Islam atau 

sebagian besar penduduknya muslim sebagaimana data Tabel 1 diatas. Sebagai 

negara dengan populasi mayoritas muslim, tentunya memiliki kesadaran dan rasa 

kewajiban yang lebih tinggi terhadap pengamalan nilai-nilai Islam yang terdapat 

pada al-Quran dan Hadits. Pandangan Islam sangat positif terhadap keseimbangan 

antara lingkungan dan sosial. Sebagaimana firman Allah pada Q.S Al-A’raf ayat 

56 berikut: 

َ اَف َوَ دَ سَ فَ ت َ ل َوَ  َاللَ َتَ ح َ ر ََنَ ا ََۗ  اعَ مَ طَ اوَ ف َوَ خَ َه َوَ عَ ادَ اَوَ هَ حَ ل َصَ ا َدَ عَ ب َ َضَ رَ َال 

َ نَ سَ حَ مَ الَ َنَ مَ َبَ ي َر َقَ  َوَ ۵٦﴿ي  َب َ رَ شَ ب ََحَ يَ الرَ َلَ سَ رَ ي َ َيَ ذَ الَ وَ هَ ﴾ َ ا َيَ دَ ي ََي 

َحَ َۗ  هَ تَ ح َ رَ  َاَ ذَ َاَ تّ  َبَ ن َل َزَ ن َ ا َفَ َتَ ي َمَ َدَ لَ ب َ ل ََهَ ن َقَ سَ َالَ قَ ث ََاابَ حَ سَ َتَ لَ ق َ ا َاءَ مَ الَ َهَ ا

 ﴾۵۵﴿نَ و َرَ كَ ذَ ت ََمَ كَ لَ عَ ىَلَ ت َوَ مَ الَ َجَ ر َن َ َكَ ل ََذَ كَ ََۗ  تَ رَ مَ الثَ َلَ كَ ََنَ مَ َهَ اَبَ نَ جَ ر َخَ ا َفَ 
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah 

(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat 

kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan 

angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan 

rahmat-Nya (hujan), sehingga apbila angin itu membawa awan 

mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami 

tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. 



7 
 

Seperti itulah Kami membangkitkan orang yang telah mati, 

mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.6 
 

Sebagaimana teori yang menggambarkan hubungan antara pembangunan 

ekonomi dengan kualitas lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Simon 

Kuznet tahun 1955, yang menyebutkan bahwa distribusi pendapatan pada negara 

berkembang yang baru saja menjadi negara maju memiliki kurva distribusi 

berbentuk U terbalik. Penjelasan mengenai kurva U terbalik ini adalah bahwa 

pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kesejahteraan 

lingkungan suatu negara cenderung menurun. Seiring dengan berjalannya waktu, 

maka distribusi pendapatan dan kesejahteraan lingkungan dapat meningkat 

dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan negaranya.7  

Gambaran mengenai teori hubungan distribusi pendapatan dengan 

kesejahteraan lingkungan dapat dilihat dalam kurva kuznets berikut. 

Gambar 1.2 

Kurva Kuznets “U Terbalik” 

 

Sumber: Michael Todaro, Stephen C. Smith, Economic Development, 2006. 

                                                           
6 Q.S Al-A’raf [7]:56-57, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (CV. Toha Putra Semarang, 1989). 
7 Muliaman D. Hadad, Istiana Maftuchah, Sustainable Financing: Industri Jasa keuangan dalam 

Pembiayaan Berkelanjutan, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), 19. 
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Banyak sekali dilakukan ulasan mengenai alasan mengapa pada tahap 

awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung tidak merata. 

Sebagian besar mengaitkan ulasan tersebut dengan perubahan kondisi struktural 

pada tahap awal masa pembangunan ekonomi. Todaro dan Smith mengungkapkan 

dalam bukunya Economic Development bahwa Kurva Kuznets dapat dihasilkan 

dari proses pembangunan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor 

modern, seperti sektor industri seiring dengan perkembangan ekonomi negara dari 

ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern. Akan tetapi dalam teori Kuznets 

tidak dijelaskan bagaimana bisa merumuskan Kurva Kuznets “U Terbalik” 

tersebut. Namun sejauh ini, secara prinsip teori tersebut konsisten dengan proses 

bertahap dalam pembangunan ekonomi.8 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, menjaga 

keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan 

sangat dibutuhkan, karena pembangunan ekonomi yang berorientasi pada 

lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap muslimin di dunia berdasaekan apa 

yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Namun dalam penerapannya masalah 

kelestarian lingkungan menjadi masalah utama disetiap negara berkembang dan 

maju.9 Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha mengetahui sejauh mana pengaruh 

pembangunan ekonomi negara yang diukur melalui Produk Domestik Bruto 

(PDB) perkapita terhadap kualitas kelestarian lingkungan yang diukur melalui 

                                                           
8 Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Economic Development, Ninth Edition terj. Haris 

Munandar, Puji A.L (England: Pearson Education Limited, 2006), 254. 
9 Masriah, Mujahid, Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan, (Malang: Penerbit 

Universitas Negeri Malang (UM Press), 2011), 153. 
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emisi karbondioksida (CO2) pada negara Indeks Ekonomi Islam di kawasan Asia 

Tenggara. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dalam penelitian ini adalah masalah terkait dengan semakin menurunnya kualitas 

lingkungan diberbagai tempat di dunia, tidak terkecuali di kawasan Asia tenggara. 

Pertumbuhan ekonomi diberbagai negara yang ditandai dengan meningkatnya 

kawasan industri  yang menghasilkan polutan dengan jumlah yang besar, bukan 

tidak mungkin apabila hal ini akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. 

Berdasarkan hal ini sehingga secara keseluruhan, penelitian ini membahas 

masalah: 

a. Bagaimana kondisi PDB perkapita dan kualitas lingkungan di empat 

negara Indeks Ekonomi Islam kawasan Asia Tenggara? 

b. Apakah PDB perkapita mempengaruhi kualitas lingkungan yang 

diukur melalui emisi karbondioksida di empat negara indeks ekonomi 

Islam kawasan Asia Tenggara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui kondisi PDB perkapita dan kualitas lingkungan di empat 

negara Indeks Ekonomi Islam kawasan Asia Tenggara 
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b. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa PDB perkapita dapat 

mempengaruhi kualitas lingkungan di empat negara indeks ekonomi 

Islam kawasan Asia Tenggara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dibidang 

ekonomi syariah, terutama negara-negara yang menjadi indeks ekonomi Islam 

dunia, dan makro okonomi. 

b. Menambah wawasan masyarakat umum tentang seberapa besar pegaruh 

pertumbuhan ekonomi negara terhadap perubahan kualitas lingkungan yang 

terjadi.  

c. Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti objek serupa, baik 

dalam ruang lingkup makro ekonomi maupun dalam ruang lingkup kualitas 

lingkungan hidup. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memahami lebih jauh, sistematika dan struktur penulisan 

penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut. 

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Bab II : Tinjauan Pustaka, pada bab kedua ini dijelaskan teori yang 

berhubungan dengan penelitian serta penelitian sejenis yang pernah dilakukan 
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sebelumnya sebagai pendukung. Kerangka pemikiran penulisan menjelaskan 

tentang apa yang seharusnya diteliti sehingga dapat menghasilkan hipotesis 

(jawaban sementara). 

Bab III : Metodologi Penelitian, pada bab ketiga ini dijelaskan tentang definisi 

operasional yang menjelaskan jenis data dan sumber data, serta metode 

pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan, pada bab keempaat ini dijelaskan deskripsi 

objek penelitian, hasil dari analisis data baik secara naratif maupun grafik agar 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selanjutnya hasil penelitian akan 

dijelaskan dalam pembahasan mengenai implikasi dari hasil yang didapat. 

Bab V : Penutup, pada bab kelima ini memuat kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan penjelasan singkat yang  telah didapatkan di pembahasan. 

Saran merupakan masukan untuk penelitian dimasa mendatang. Saran yang 

diberikan dapat berupa saran perbaikan pelaksanaan penelitian, atau saran berupa 

penerapan teori yang digunakan dalam penelitian. 


