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ABSTRAK 

ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN LAYANG 

TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PENGUSAHA 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada Pengusaha Di Kawasan Fly Over Gajah Mada  

Kota Bandar Lampung) 

 

Oleh : 

ESTELEE ELORA AKBAR 

 

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting. Tidak 

seimbangnya prasarana dan sarana perkotaan dibandingkan dengan kebutuhan 

menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan penggunaan fasilitas yang 

tersedia. Hal ini jelas merugikan masyarakat. Pembangunan Fly Over memberikan 

manfaat pada wilayah yang memiliki lalu lintas padat. Namun dibalik manfaat 

pembangunan Fly Over yang berada dekat dengan pemukiman padat dan pusat 

mata pencaharian justru menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar, terutama 

pada sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan layang Gajah Mada 

Kota Bandar Lampung merupakan inisatif dari Pemerintah Kota. Pembangunan 

dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas saat terjadi kemacetan pada jam-

jam sibuk dan pada perlintasan rel kereta api. Pembangunan yang dilakukan oleh 

Pemerintah diindikasikan menimbulkan dampak terhadap tingkat pendapatan bagi 

pengusaha-pengusaha yang berada pada Kawasan Fly Over Gajah Mada Kota 

Bandar Lampung. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak pembangunan 

Fly over terhadap tingkat pendapatan pengusaha sekitar di Kawasan Fly Over 

Gajah Mada Kota Bandar Lampung ? dan Bagaimana pandangan Ekonomi  Islam 

terhadap pembangunan Fly over dan dampaknya pada pendapatan pengusaha di 

Kawasan Fly Over Gajah Mada Kota Bandar Lampung ?. Tujuan dari penelitian 

ini adalah Untuk mengetahui bagaimana dampak pembangunan Fly over terhadap 

tingkat pendapatan pengusaha sekitar di Kawasan Fly Over Gajah Mada Kota 

Bandar Lampung dan Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi  Islam 

terhadap pembangunan Fly over yang berdampak pada tingkat pendapatan 

pengusaha sekitar di Kawasan Fly Over Gajah Mada Kota Bandar Lampung. 

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research), data primer 

diperoleh dengan observasi dan wawancara.pengolahan data dilakukan melalui 

editing, organizing, analyzing. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan fly 

over yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memperbaiki 

infrastruktur demi kelancaran akses lalu lintas pada Kawasan Jalan Gajah Mada 

ternyata memberikan dampak signifikan bagi pendapatan pengusaha yang sudah 

ada sebelum berdirinya bangunan, pendapatan menurun hingga 50% bagi 

pengusaha yang masih bertahan. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah 

memberikan kemaslahatan bagi pengguna jalan namun disisi lain ternyata 

keputusan Pemerintah menimbulkan dampak yang justru merugikan bagi 

pengusaha yang menjadikan Kawasan Gajah Mada sebagai tempat mata pencarian 

dengan mengandalkan lokasi strategis sebagai faktor utama kelancaran usahanya. 


