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ABSTRAK 

Ajis Asman (2019) : Analisa Dampak Usaha Galian C Terhadap Kesejahterahan 

Masyarakat Di Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Kecamata Lubuk Alung 

Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. 

 

 Latar belakang penulisan skripsi ini masyarakat Korong Palak Pisang merasa 

dirugikan dan kehilangan pekerjaan atas keberadaan operasional galian C yang 

menggunakan alat berat dan memakai jasa supir truk dari luar daerah setempat, serta 

juga mengakibatkan lahan pertanian menjadi sempit, akses jalan utama rusak parah 

dan dampak negative lainnya yang mengakibatkan terganggu kesejahterahan 

masyarakat setempat. 

 Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah bagaimana dampak operasional 

galian C terhadap kesejahterahan masyarakat Korong Palak Pisang Nagari Sikabu 

Kecamatan Lubuk Alung, Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap dampak yang 

ditimbulakan operasional usaha galian C dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk mengetahui dampak operasional galian C 

terhadap kesejahterahan masyarakat Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Kecamatan 

Lubuk Alung, untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap dampak yang 

ditimbulakan operasional usaha galian C  dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

 Skripsi ini berbentuk penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di 

Korong Palak Pisang Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang 

Pariaman. Subjek penelitian adalah para petani yang berada di Korong Palak Pisang 

beserta para pejabat Nagari dan Korong, sedangakan objeknya ialah operasional 

galian C tersebut. Adapun jumlah populasi dan sampel dalam skripsi ini adalah 54 

orang, diantaraya 52 orang petani dan 2 orang pejabat daerah setempat. Penulisan ini 

menggunakan metode Total Sampling. Teknik pengumpulan datanya ialah 

wawancara, angket, dan dokumentasi dan penggalian data dari data primer dan data 

sekunder. Teknik analisa data ialah deskriptif kualitatif dan teknik penulisannya ialah 

deskriptif. 

 Hasil penelitian dampak usaha galian C terhadap kesejahteraan masyarakat,  

dilihat dari pendapatan masyarakat menjadi berkurang karena masyarakat yang 

berkerja sebagai petani tidak bisa berkerja dilahan tersebut sebab digunakan usaha 

galian C, masyarakat yang bekerja sebagai petani sulit memenuhi kebutuhan pokonya 

karena kehilangan lahan untuk berkerja, sulitnya ekonomi keluarga sehingga banyak 

anak-anak putus sekolah dan pergi keparantauan guna mencari pengalaman dan 

membantu ekonomi keluarga, tidak ada kesempatan kerja yang ditimbulkan usaha 

galian C terhadap masyarakat karena mayoritas masyarakat sekitar berkerja sebagai 

petani. Menurut ekonomi Islam Sebagai pengusaha muslim harus menganalisa 

dampak yang ditimbulkan dari usaha dijalankan sehingga dapat memberi respon 

positif dan berdampak baik pada lingkungan sekitar usaha, sedangakan usaha galian 

C yang berada  di Korong Palak Pisang bertentangan dengan prinsip ekonomi islam.  


