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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menganalisa dalam kajian ini, maka untuk penutup 

kajian ini perlu penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan 

peneliti ini sebagai berikut: 

1. Mata pencaharian masyarakat Korong Palak Pisang mayoritas petani, 

lahan pertaniannya terganggu maka juga berdampak pada 

pendapatanya,bertambah sempitnya lahan pertaniannya mengakibatkan: 

pendaptan hasil pertanian berkurang, pendapatan buruh tani ikut 

berkurang, jumlah hewan ternak berkurang karena para petani merasa 

kesulitan mencari pakannya, banyaknya pengangguran terutama petani 

yang kehilangan lahan dan para buruhnya. Dalam memenuhi kebutuhan, 

jika pendapatan keluarga berkurang akan berdampak pada kebutuhan 

sehari-hari, mulai dari kebutuhan pokok seperti: makanan, minuman 

bersih, tempat tinggal dan pakaian yang layak. Dari kesempatan 

melanjutkan pendidikan,  pendapat berkurang dan kebutuhan pokok pas-

pasan, maka seorang anak tidak ada pilihan lain dan akan berusaha 

membantu bekerja demi terpenuhi kebutuhan keluarganya. Dari 

kesempatan medapatakan perkerjaan, keberadaan operasinal galian C, 

 



 86 

 tidak bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, karenatidak 

terpenuhi skill dan kemampuan yang dimiliki masyarakat sekitar. 

2. Ditinajau dari ekonomi islam, dampak dari usaha galian C ini tidak 

sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Dimana berdampak negative 

terhadap masyarakat sekitar tambang dan tidak ada  pengendalian 

yang benilai  ekonomis yang dilakukan pelaku operasinal galian C 

dalam meningakatkan kesejahterahan. 

B. Saran-saran 

Sebelum penulis mengakiri permasalahan ini terlebih dahulu penulis 

memberikan beberapa saran-saran semoga bermanfaat. 

1. Diharapkan kepada pihak operasinal galian C melakukan penimbunan 

lobang-lobang sisa galian agar bisa lahan tersebut bisa digunakan 

kembali untuk berkebun. Sisa galian yang tidak mungkin ditimbun 

hendaknya diberikan izin pakai untuk pembudidaya ikan yang akan 

dikelola masyarakat sekitar. Agar terciptanya kesejahteraan bagi 

masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat operasinal galian C 

tersebut. 

2.  Diharapkan kepada pelaku usaha galian C melakukan perawatan  

yang terhadap lingkungan serta menjujung tinggi nilai-nilai ekonomi 

islam dan menyalurkan zakat hasil tambangnya kepada masyarakat 

sekitar agar meninggakatkan kesejahraan masyarakat sekitar usaha 

galian C tersebut. 

 


