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ABSTRAK 

 

Pertambangan di Desa Negeri Campang Jaya yaitu berupa 

batu gunung yang dekat dengan pemukiman warga. Hadirnya 

pertambangan tersebut, mampu memberikan perubahan kepada 

masyarakat di Desa Negeri Campang Jaya. Dengan adanya PT 

Wahana Mitra Perdana masyarakat merasakan dampak positif baik 

dari segi ekonomi maupun lingkungan, serta dampak negatif yang 

ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

dampak aktivitas PT Wahana Mitra Perdana terhadap kesejahteraan 

masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau 

lapangan. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan 

dokumentasi, serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari sumber 

lain seperti studi pustaka yang terkait dengan penelitian. Pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, fokus masalah 

penelitian menuntut peneliti melakukan pengkajian secara sistematik, 

mendalam, dan bermakna.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas PT Wahana 

Mitra Perdana memperhatikan lingkungan dengan upaya pengelolaan 

yang baik serta upaya pemantauan dan pengolahan lingkungan.  

PT Wahana Mitra Perdana telah memberikan dampak kepada 

kehidupan masyarakat Desa Negeri Campang Jaya baik positif 

maupun negatif, khususnya dalam segi ekonomi maupun sosial. 

Dampak positif yaitu berubahnya mata pencaharian, peluang bekerja, 

penambahan pendapatan serta adanya fasilitas transportasi kesehatan. 

Hal ini memberikan peningkatan terhadap aspek kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat di Desa Negeri Campang Jaya menjadi sejahtera. 

Namun juga berdampak negatif seperti kebisingan, timbulnya debu 

serta keretakan sebagian rumah warga akibat pengeboman batu. 

Dampak aktivitas PT Wahana Mitra Perdana terhadap kesejahteraan 

masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam telah memenuhi nilai 

kesejahteraan dalam  Islam seperti maslahah, salam, dan aman, serta 

prinsip ekonomi Islam yaitu dengan melakukan aktivitas 

pertambangan sesuai Islam seperti kewajiban pemeliharaan, 

memelihara nilai keberlanjutan, nilai keadilan, akan tetapi belum 

memenuhi nilai keseimbangan. 

 

Kata kunci : Dampak Aktivitas, Kesejahteraan masyarakat 
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ABSTRACT 

 

 Mining in the Campang Jaya State Village is in the form of 

mountain rocks close to residential areas. The presence of the mining, 

is able to provide changes to the community in the Village of Negeri 

Campang Jaya. With the existence of PT Wahana Mitra Perdana, the 

community feels a positive impact both in terms of economy and the 

environment, as well as the negative impact. This study aims to 

determine how the impact of the activities of PT Wahana Mitra 

Perdana on the welfare of society in the perspective of Islamic 

economics. 

 This study uses field research, which is a study that aims to 

collect data from the location or field. Data collection techniques, 

observation, interviews and documentation, as well as other 

supporting data obtained from other sources such as literature studies 

related to research. In this study using a qualitative approach, the 

focus of the research problem requires the researcher to conduct a 

systematic, in-depth, and meaningful study. 

 The results of the study indicate that the activities of PT 

Wahana Mitra Perdana pay attention to the environment with good 

management efforts as well as environmental monitoring and 

processing efforts. PT Wahana Mitra Perdana has had an impact on 

the lives of the people of Desa Negeri Campang Jaya both positively 

and negatively, especially in terms of economic and social. The 

positive impacts are changes in livelihoods, work opportunities, 

additional income and the existence of health transportation facilities. 

This provides an increase in aspects of the social and economic life of 

the people in the State Village of Campang Jaya to be prosperous. 

However, it also has negative impacts such as noise, dust generation 

and cracks in some residents' houses due to the stone bombing. The 

impact of PT Wahana Mitra Perdana's activities on the welfare of the 

community in the perspective of Islamic economics has fulfilled the 

welfare values in Islam such as maslahah, salam, and safe, as well as 

Islamic economic principles, namely by carrying out mining activities 

according to Islam such as maintenance obligations, maintaining 

sustainability values, values of justice, will but does not meet the 

equilibrium value. 

 

Keywords: Activity Impact, Community Welfare. 
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MOTTO 

 

                            

                          

                

 

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama 

mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 

melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya 

terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, 

(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah 

mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya 

Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi 

Maha Perkasa. “ 

 (QS. Al-Hadid (57) : 25) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT dan limpahan rahmat 

taufik dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini saya persembahkan dedikasikan sebagai bentuk rasa 

syukur dan terimakasih saya kepada : 

1. Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu tercinta saya yang 

selama ini telah mendidik saya seperti sekarang ini, semoga 

mereka tenang disana. Aamiin ya rabbal alamin. 

2. Kakak-kakak tercinta yang telah memberikan dukungan moral 

maupun material, keponakanku Jonanda Aditya yang selalu 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik serta 

keponakan-keponakan yang lain yang selalu memberikan do’a 

dan dukungan. 

3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung tempatku menuntut ilmu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis memiliki nama lengkap yaitu Erima Eviana lahir pada tanggal 

20 Juni 1998 anak terakhir dari lima bersaudara, anak dari Bapak 

Suyarno dan Ibu Purwati. Penulis tinggal di desa Negara Bumi RT 12 

RW 04 kecamatan Sungkai Tengah kabupaten Lampung Utara. 

Berikut pendidikan yang telah saya tempuh :  

1. TK Mekar Asri 2005 

2. SDN 2 Mekar Asri Lulus Tahun 2011 

3. MTS An-nuur Negara Ratu Lulus Tahun 2014 

4. SMKN 2 Kotabumi Lulus Tahun 2017 

5. UIN Raden Intan Lampung 

Riwayat organisasi penulis adalah 

1. Anggota Osis Mts An-nuur Negara Ratu  Tahun 2012 

2. Anggota Kesenian SMKN 2 Kotabumi Tahun 2015 

3. Ketua Bidang Dana dan Usaha Ikatan Keluarga Mahasiswa 

Lampung Utara (IKAM  LAMPURA) Tahun 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

KATA PENGANTAR  

 

Bismillahirrahmanirrahim..  

  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul 

“Analisis Dampak Aktivitas PT Wahana Mitra Perdaana Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi 

Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten 

Lampung Utara)” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu 

kita nantikan sampai akhir zaman.   

Penulis skripsi ini masih jauh dari nilai kesempurnaan serta 

tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari 

berbagai pihak maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN 

Raden Intan Lampung. 

2. Bapak. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

3. Bapak Madnasir, S.E., M.Si selaku Ketua Program Study 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung.  

4. Bapak Madnasir, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak 

M. Yusuf Bahtiar, M.E selaku pembimbing II yang telah 

menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan dan 

arahan agar tersusunnya skripsi ini.  

5. Seluruh dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah 

memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Almarhum kedua orangtua yang telah mendidik sejak kecil 

hingga sekarang ini. 

7. Keluargaku yang selalu mendukung baik dukungan moral 

maupun material. 

 



xi 
 

8. Sahabat seperjuangan Ekonomi Islam Kelas C terimakasih 

telah berjuang dan berproses bersama-sama serta teman-teman 

Ekonomi Islam angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung semoga kita menjadi alumni 

yang bermanfaat dan senantiasa menjunjung nilai-nilai Islam.  

9. Bapak Mail selaku kepala dusun, Bapak Samuji selaku 

perangkat desa, Ibu Novi selaku pihak PT serta masyarakat 

setempat dan pekerja tambang yang telah membantu 

terselesainya skripsi ini. 

10. Lelaki yang selalu menjadi teman bicara sekaligus 

penyemangatku Dodi Khoirul Anwar S.Pd. 

 

 

Negara Bumi, 04 Mei 2021  

Penyusun 

 

 

 

Erima Eviana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  .................................................................... i 

ABSTRAK .................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN ............................................................ iv 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................... v 

PENGESAHAN ........................................................................... vi 

MOTTO ...................................................................................... vii 

PERSEMBAHAN ...................................................................... viii 

RIWAYAT HIDUP ..................................................................... ix 

KATA PENGANTAR .................................................................. x 

DAFTAR ISI ............................................................................... xii 

DAFTAR TABEL ...................................................................... xiv 

DAFTAR GAMBAR .................................................................. xv 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul  ............................................................ 1 

B. Latar Belakang Masalah  ................................................... 2 

C. Fokus Masalah  ................................................................ 10 

D. Rumusan Masalah  .......................................................... 10 

E. Tujuan Penelitian ............................................................. 10 

F. Manfaat Penelitian  .......................................................... 11 

G. Penelitian Terdahulu  ....................................................... 11 

H. Metode Penelitian  ........................................................... 16 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Pertambangan  ................................................................. 27 

B. Tahap Kegiatan Usaha Pertambangan  ............................ 31 

C. Metode Penambangan  .................................................... 33 

D. Dampak Lingkungan Industri Penambangan   ................. 39 

E. Pertambangan dalam Islam .............................................. 43 

F. Kesejahteraan  ................................................................. 48 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian  ........................ 59 

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian  .............................. 68 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data Penelitian .................................................. 73 

 



xiii 
 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ..................................................................... 99 

B. Rekomendasi ................................................................... 99 

 

DAFTAR PUSTAKA    

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                       Halaman 

1.1 Daftar Perusahaan pertambangan batu di Desa Negeri 

Campang Jaya .......................................................................... 4 

1.2 Jumlah karyawan PT Wahana Mitra Perdana........................... 5 

3.1 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin ......................... 27 

3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Negeri Campang Jaya 27 

3.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Negeri Campang Jaya ... 28 

3.4 Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Negeri Campang 

Jaya ........................................................................................ 28 

4.2 Produksi batuan dan peralatan ................................................ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar          Halaman 

4.1 Bagan Alr Kegiatan Penambangan PT Wahana Mitra 

Perdana ................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang penulisan 

skripsi ini, serta menghindari kesalahpahaman atau penafsiran atas 

kesalahan dalam memahami terhadap judul skripsi ini pada 

kalangan pembaca. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan arti 

dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. 

Penelitian yang akan dilakukan yaitu berjudul : “Analisis 

Dampak Aktivitas PT Wahana Mitra Perdana terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai 

Tengah Kabupaten Lampung Utara).” Adapun penjelasan 

istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Analisis   

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perakaranya dan sebagainya).
1
 

2. Dampak  

Dampak adalah suatu proses perhitungan dan etimasi 

untuk menduga atau memprakirakan perubahan parameter 

lingkungan tertentu akibat dari suatu rencana kegiatan 

tertentu.
2
 

 

 

 

                                                             
1 Sri Mulyani, Metode Analisis dan Perancangan Sistem, (Bandung : Abdi 

Sistematika, 2016), 38. 
2 Indrasah, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), (Yogyakarta 

: CV Budi Utama, 2020), 154. 
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3. Kesejahteraan 

Kesejahteraan adalah aman, sentossa, damai, makmur, 

dan selamat (terepas) dari segala macam gangguan, 

kesukaran, dan sebagainya.
3
 

4. Masyarakat   

Masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau 

lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup timbul 

berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa 

yang seorang dan yang lain saling kenal-mengenal dan 

pengaruh-mempengaruhi.
4
  

5. Perspektif  

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada 

permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh 

mata dengan tiga dimensi.
5
 

6. Ekonomi Islam   

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang 

diilhami oleh nilai-nilai Islam.
6
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam 

yang bisa dijadikan sumber pendapatan negara, seperti 

pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh 

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan 

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 

                                                             
3
 Erna Listyaningsih dan Apip Alansori, Kontribusi UMKM terhadap 

kesejahteraan masyarakat, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2020), 50. 
4
 Kansil dan Christine, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : PT Rineka 

Cipta. 2014), 43. 
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,  2011), 1202. 
6
 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Perspektif Maqashid Al-syari‟ah, (Jakarta : Kencana, 2014), 6. 
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penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi 

penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
7
 

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka 

upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, 

pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Usaha pertambangan 

bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam,  yaitu: 

penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan. 
8
 

Peraturan pengelolaan bidang pertambangan dengan 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 yang mengatur khusus bidang 

pertambangan.
9
  

Sumberdaya tambang dalam perspektif Islam menyatakan 

bahwa kekayaan yang terdapat dimuka bumi tidaklah bebas untuk 

dimiliki oleh individu. Didalam sistem ekonomi Islam, status 

kepemilikan terhadap seluruh harta kekayaan yang ada dibumi 

yaitu dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu: kepemilikan 

individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. 

Berdasarkan pengkategoriannya harta kekayaan yang ada di bumi 

tersebut memunculkan pertanyaan, dimana posisi sumberdaya 

alam seperti pertambangan, energi, hutan, dan air dan sebagainya 

masuk kategori yang kedua (kepemilikan umum). Pendapat 

tersebut berdasarkan hadist yang diriwayatkan Imam At-Tarmidzi 

yang artinya : 

Ibnu al-Mutawakkil bin Abdi al-Madan berkata, dari 

Abyadh bin Hamal, bahwa dia pernah datang menemui 

Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam—Ibnu  al-

Mutawakkil berkata—yang ada di Ma‟rib. Lalu Rasul saw. 

memberikan tambang itu kepada Abyadh. Ketika Abyadh pergi, 

                                                             
7
 Totok Sugiarto, Pengantar Triminologi. (Surabaya:CV Jakad Media 

Pusblishing, 2017), 65. 
8
  Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007), 53. 
9
 Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, (Jakarta : 

PT Buku Seru,2013), 53. 
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salah seorang laki-laki dari majelis berkata, “Apakah Anda tahu 

apa yang Anda berikan kepada dia? Tidak lain Anda memberi 

dia  air yang terus mengalir.” Dia (Ibnu al-Mutawakkil) berkata: 

Lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia (Abyadh bin 

Hamal). (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa‟i, Ibnu Hibban, 

al-Baihaqi dan ath-Thabarani. Redaksi menurut Abu Dawud).  

Dengan demikian tambang yang depositnya besar, 

berdasarkan hadis Abyadh bin Hamal itu, tidak boleh diserahkan 

dan tidak boleh dimiliki oleh individu. Penyamaannya dengan al-

mâ„u al-„iddu, yang itu disetujui dan dibenarkan oleh Rasul saw. 

dan menjadi sebab penarikan beliau atas pemberiannya kepada 

Abyadh, juga mengisyaratkan bahwa status kepemilikannya 

seperti air yang terus mengalir yakni seperti halnya mata air. 

Artinya, sama seperti mata air yang terus mengalir, status tambang 

yang depositnya besar itu adalah milik umum, yakni semua rakyat 

berserikat di dalamnya.
10

 

Dalam ajaran agama Islam, mengandung prinsip-prinsip 

etika lingkungan yang merupakan perwujudan kekuatan moral 

untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup. Hubungan 

manusia terhadap alam atau lingkungan hidup untuk menjaga 

alam ini dari kerusakan lingkungan, yang sebenarnya sudah diatur 

dalam etika Islam terhadap dalam lingkungan ini. Manusia 

diberikan tugas untuk memakmurkan bumi sebab hasilnya juga 

akan kembali ke manusia. Manusia tidak boleh melebihi standar 

kebutuhan yang layak karena harus mempertimbangkan aspek 

kehidupan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam 

(tambang batubara, dalam hubungan harus dengan teori 

kemaslahatan yang berbasis keadilan). Setiap segala sesuatu apa 

saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk 

memperoleh manfaat, kebaikan maupun untuk menolak 

kemudharatan, disebut dengana maslahat.
11

 

                                                             
10

 Lukman Syah, “Dinamika Masyarakat Pertambangan studi Desa Borisallo 

Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”, (Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makasar, 2016), 5. 

11
 Siti Khodijah, “Islam dan Lingkungan Hidup di Bidang Pertambangan,” 

Jurnal Volume 26 No 2, (2011), 8.. 
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Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan 

seluruh yang mafsadah dilarang oleh syari‟ah. Setiap 

kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan 

dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga 

memiliki tingkatan-tingkatannya dalam keburukan dan 

kemudaratannya.
12

  Seperti dalam (QS. Al-Rad : 17)
13

 

                       

                             

                              

                      

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka 

mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka 

arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa (logam) 

yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-

alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah 

membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. 

Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada 

harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka 

ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-

perumpamaan. 

. 

Dalam aktivitas pertambangan memiliki dampak positif 

dan negatif, dengan begitu perusahaan harus mampu bertanggung 

jawab atas aktivitas tambang tersebut terhadap masyarakat sekitar 

tambang, apakah masyarakat dapat merasakan dampak positifnya 

atau bahkan dampak negatifnya yang akan mempengaruhi 

terhadap kesejahteraan masyarakat.  

                                                             
12 Djazuli, Kaidah-kaidah Usul Fikih, (Bandung: Kencana, 2010), 27. 
13

 QS. Al-Rad : 17 
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Kesejahteraan merupakan aspek yang sangat penting 

untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan 

ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk 

meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. 

Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik 

sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga 

dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat. 

 Kesejahteraan ekonomi dalam pandangan Islam menurut 

Al-Ghazali yaitu kesejahteraan dari suatu masyarakat itu 

tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar 

yaitu : agama, jiwa, keluarga, kekayaan, dan intelektual. Beberapa 

faktor pendorong untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat 

yang sejahtera dalam konteks Islam adalah memenuhi kebutuhan 

kepuasan atau keinginan yang merupakan tujuan dari aktivitas 

ekonomi Islam, dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut 

merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Kesejahteraan 

dapat terwujud apabila manusia mampu memenuhi kebutuhan 

yang seimbang artinya manusia tersebut mampu memenuhi 

kebutuhan di dunia maupun diakhirat.
14

 Seperti tujuan ekonomi 

Islam adalah mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu 

dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal 

yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau 

dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat 

merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi 

menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari 

segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia.
15

 

Kehidupan yang baik memungkinkan memanfaatkan pemanfaatan 

sumber-sumber daya langka dalam suatu cara yang dapat 

menjamin kesejahteraan semua orang. Kesejahteraan merupakan 

faktor yang sangat penting dalam alokasi dan distribusi sumber-

sumber daya. Ukuran kesejahteraan mereka adalah sejauh yang 

dapat dicapai oleh kenikmatan jasadiyah dan gratifikasi sensual. 

                                                             
14

 Deka Rahmawati, “Peran Sentra Industri Genteng dalam Upaya 

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Ngranti Boyolali 
TulungAgung.,”(Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung , 2019), 35. 

15
 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Perspektif Maqashid Al-syari‟ah, (Jakarta : Kencana, 2014), 12. 
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Satu hal yang dapat  menimbulkan dampak serius pada 

kesejahteraan semua orang adalah cara bagaimana memanfaatkan 

sumber-sumber daya langka yang merupakan suatu bentuk 

amanah dari Allah.
16

 Dengan itu di desa Negeri Campang Jaya 

sebagian lahannya dimanfaatkan untuk sebuah perusahaan 

pertambangan.  

Pertambangan pada desa Negeri Campang Jaya terdapat 3 

PT, berikut adalah tabel perusahaan pertambangan di desa Negeri 

Campang Jaya: 

 

Tabel 1.1 

      Daftar perusahaan pertambangan batu pada Desa Negeri 

Batin Jaya  Kecamatan Sungkai Tengah  

Kabupaten Lampung Utara 

 

Nama Perusahaan Produksi 

PT Wahana Mitra Perdana  Batu Split 

CV Enum Enum Sai Batu 

Ampar 

Batu Andesit 

PT Adi Sejahtera Batu Split 

Sumber data : Profil desa Negeri Campang Jaya tahun 2020 

 

Perusahaan diatas adalah bergerak dibidang pertambangan 

batu, lokasi pertambangan tersebut berlokasi di Lampung Utara 

dan  kantor pusat di Bandar Lampung. Perusahaan tersebut 

menyediakan pasokan batu split ke daerah sekitar secara efesien. 

Luas area lokasi tambang adalah 94 ha (WIUP) dan 81 Ha (IUP 

Eksplorasi dan IUP OP). Aktivitas pada pertambangan batu di 

desa Negri Campang Jaya kecamatan Sungkai Tengah kabupaten 

Lampung Utara ini adalah dengan cara menggali setelah itu 

                                                             
16

 Umer Chapta,  Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, 

(Jakarta : Gema Insani Press Tazkia Cendekia, 2001), 50. 
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dilakukan pengeboman batu, setelah proses pengboman batu 

selanjutnya ke tahap penggilingan batu. Hal diatas disampaikan 

oleh bapak Mangil selaku  kepala dusun desa Negeri Campang 

Jaya, bahwa adanya PT Wahana Mitra Perdana di desa mereka 

dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang 

berfikir kreatif terhadap kemajuan ekonomi, walaupun ada 

beberapa masyarakat yang pro kontra itu tidak dapat menghalangi 

aktivitas penambangan karena PT Wahana Mitra Perdana 

didirikan juga atas dasar kesepakatan para warga bahwa didesa 

Negeri Campang Jaya bahwa sebagian lahannya telah dibeli oleh 

pihak PT Wahana Mitra Perdana untuk aktivitas pertambangan.  

PT Wahana Mitra Perdana tersebut juga memiliki 

aktivitas rutin yang dapat menguntungkan masyarakat seperti 

pemberian kompensasi untuk perangkat desa, lalu penambahan 

pendapatan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan truk 

untuk mengangkut penjualan batu, kemudian penambahan hasil 

bagi pedagang atau umkm yang pembelinya dari luar desa atau 

kota karena aktivitas pengangkutan batu. Selain aktivitas rutin PT 

Wahana Mitra Perdana memiliki aktivitas tidak rutin ataupun 

terduga seperti pemberian santunan kepada anak yatim. 

Hadirnya perusahaan pertambangan mampu menciptakan 

kemajuan masyarakat disekitarnya. Dengan berdirinya perusahaan 

pertambangan di suatu desa membawa kehidupan yang lebih 

sejahtera. Pernyataan tersebut disampaikan oleh masyarakat 

sekitar yang merasakan adanya perubahan yang lebih baik didesa 

mereka.  PT Wahana Mitra Perdana telah memberikan peluang 

dengan membukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat 

sekitar. Warga desa yang bekerja di pertambangan mencapai 

hingga 50% dari masyarakat yang berjumlah 92 KK dengan 

jumlah 170 laki-laki dan 173 perempuan,  karena pihak PT juga 

membutuhkan pekerja yang sesuai dengan skill dan kemampuan 

dibidang pertambangan.
17

  

                

                                                             
17

 Hasil Wawancara dengan Bapak Mangil selaku kepala dusun desa Negeri 

Campang Jaya pada tanggal 8 januari 2021. 
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Tabel 1.2 

Jumlah karyawan PT Wahana Mitra Perdana 

No Bagian Pekerjaan Jumlah (Orang) 

1. Penambangan 8 

2. Mekanik 2 

3. Listrik 2 

4. Produksi (Crusher) 10 

5. Lingkungan 1 

6. Keamanan 4 

7. Admin dan Umum 5 

 Jumlah 32 

Sumber data : Laporan PT Wahana Mitra Perdana tahun 

2019 

 

Selain lapangan pekerjaan, pihak PT juga menjual batu 

dengan harga murah pada masyarakat sekitar, kemudian mampu 

memberikan kemajuan bagi masyarakat yang mempunyai usaha,  

dengan adanya aktivitas pertambangan pendapatan mereka 

bertambah karena pembeli berasal dari luar desa yang mengangkut 

batu dari PT Wahana Mitra Perdana.  Sedangkan dampak negatif 

yaitu kebisingan atas  pengeboman dan penggilingan batu, lalu 

infrastruktur yang kurang memadai juga mengakibatkan timbul 

debu akibat kendaraan mobil yang mengangkut batu tersebut. 

Kemudian dengan adanya aktivitas pengeboman  juga terjadi 

keretakan disebagian rumah warga. Akitivas pengeboman itu 

sendiri dilakukan tergantung pada banyaknya penjualan batu yang 

dikeluarkan.  

Dengan adanya dampak negatif tersebut, perusahaan 

memiliki rasa tanggung jawab yang besar kepada masyarakat.
18

 

                                                             
 

18
 Hasil Wawancara dengan Bapak Mustofa, Warga sekitar 

Tambang Batu Gunung, Wawancara, Desa Negeri Campang Jaya, 21 Maret 2020 
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Dari hasil wawancara diatas, maka penelitian mengenai 

analisis dampak aktivitas PT Wahana Mitra Perdana di desa 

Negeri Campang Jaya penting dilakukan, karena tanggung jawab 

tersebut perlu diperhatikan sehingga mampu dalam 

mensejahterakan masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

DAMPAK AKTIVITAS PT WAHANA MITRA PERDANA 

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. (Studi Pada Desa Negeri 

Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten 

Lampung Utara).  

 

C. Fokus Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada 

analisis dampak aktivitas PT Wahana Mitra Perdana terhadap 

kesejahteraan  masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aktivitas pertambangan? 

2. Bagaimana kesejahteraan masyarakat? 

3. Bagaimana dampak yang dtimbulkan pada aktivitas 

pertambangan terhadap kesejahteraan dalam perspektif ekonomi 

Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka 

penulis memiliki tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui aktivitas pertambangan. 

2. Untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat. 
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3. Untuk mengetahui dampak yang dtimbulkan pada aktivitas 

pertambangan terhadap kesejahteran dalam perspektif ekonomi 

Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

mengembangkan wawasan, serta memberikan informasi 

kepada pihak yang membutuhkan. 

b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu rujukan 

atau acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian dengan tema yang serupa. 

2. Manfaaat Praktis 

a. Dapat menyumbangkan pengetahuan serta pemikiran yang 

bermanfaat baik terhadap perkembangan ilmu ekonomi 

secara umum maupun ilmu ekonomi syariah. 

b. Penulis berharap dapat menerapkan ilmu yang diperoleh 

serta dapat berguna bagi ilmu kemajuan pengetahuan 

khususnya bagi pembaca.  

 

G. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Samuel Risal, DB. Paranoan, 

dan Suarta Djaja, jurnal yang berjudul “ Analisis Dampak 

Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial 

Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman.” Penelitian ini 

bertujuan untuk menemukan gambaran kondisi rill sosial 

ekonomi masyarakat di Makroman untuk menganalisis 

dampak kebijakan pertambangan batubara dan 

merekomendasikan sistem pengelolaan sumber daya alam 

yang berpihak pada masyarakat. Amanat UUD 1945 pasal 33 

menegaskan tentang penguasaan negara terhadap bumi, air, 

dan kekakayaan alam untuk dipergunakan sebesar - besarnya 

kemakmuran rakyat. tetapi UU No. 4 tahun 2009, tentang 
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Minerba sebagai kebijakan pengelolaan sumberdaya alam 

negara tidak berbanding lurus dengan amanat UUD 1945 

tersebut.Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang 

sangat luas sehinga rawan terhadap penyalahagunaan 

wewenang yang berdampak kepada kehidupan sosial 

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pertambangan batubara berdampak positif terhadap 

perekonomian sebagian kecil masyarakat disekitar perusahaan 

yaitu memberikan peluang kerja dan peluang usaha seperti 

warung makan, warung sembako dan usaha kontarakan 

rumah. Tetapi di sisi lain, pertambangan membawa dampak 

negatif yang besar. Konflik antara masyarakat dan perusahaan 

yang dipicu oleh banjir lu mpur yang mengalir ke areal 

pertanian warga, mengakibatkan hasil pertanian menyusut. 

Sebagian besar lahan pertanian dialih fungsikan sebagai areal 

pertambangan mengakibatkan sebagian masyarakat 

kehilangan lahan sebagai sumber kehidupan mereka antar 

generasi. Pertambangan tidak menjamin kesejahteraan sosial 

ekonomi masyarakat sebagaimana yang terjadi Makroman.
19

   

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Mansyah, jurnal yang 

berjudul “ Studi tentang Dampak Pertambangan Batu Bara 

Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan 

Jawa Kecamatan Sangasanga.” Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa dampak pertambangan batu bara bagi 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Jawa 

Kecamatan Sangasanga. Dimana akibat aktivitas 

pertambangan yang dilakukan oleh pertambangan batu bara 

telah menimbulkan beberapa permasalahan bagi masyarakat 

setempat khususnya para petani. Hal itu terjadi karena limbah 

yang dikeluarkan oleh kegiatan pertambangan merusak lahan 

pertanian dan juga perkebunan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. 

                                                             
19

 Samuel Risal,Pranoan, Suarta Djaja, “Analisis Dampak Kebijakan 

Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan 

Makroman,”  Jurnal  Administrative Reform, Vol 1 No 3,  (2013) : 516 
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Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pertambangan 

memiliki dampak yang positif dan juga negatif bagi 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak positif adalah 

perekrutan tenaga kerja lokal,, munculnya peluang usaha bagi 

masyarakat setempat (rumah sewaan, rumah makan, catering 

dan laundry) dan pembebasann lahan. Sedangkan dampak 

negatif dari pertambangan sering terjadinya banjir lumpur di 

lingkungan perumahan warga dan juga limbah pertambangan 

yang menurunkan hasil produksi lahan pertanian dan 

perkebuan.
20

 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Reni Kusniati, sekripsi ini 

berjudul “ Dampak Pertambangan Emas Terhadap Pendapatan 

Penambang di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang 

Kabupaten Sumbawa Perspektif Ekonomi Islam.” Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui dampak pertambangan emas 

dan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap 

dampak pertambangan emas di desa  Lebangkar. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan survey. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan emas di 

desa Lebangkar dapat menimbulkan dampak negatif juga 

dampak positif. Dalam perspektif Islam, pertambangan emas 

merupakan suatu hal yang bertentangan, jika proses 

pertambangan itu tidak dilakukan secara baik dan benar, 

karena bisa mengakibatkan kerusakan hutan dan pencemaran 

lingkungan serta merugikan masyarakat, dalam hal ini Islam 

melarang keras manusia merusak alam dengan memanfaatkan 

sumberdaya alam namun tidak memperhatikan kerusakan-

kerusakan yang ditimbulkan. Perbedaan dengan penilitian 

yang penulis lakukan adalah terdapat pada pendapatan. 

Skripsi diatas membahas tentang pendapatan penambang 

                                                             
20

 Nur Mansyah, “Studi tentang Dampak Pertambangan Batu Bara Bagi 

Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga,” 

eJournal Administrasi Negara, no 1 (2013) : 843. 
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(pekerja) sedangkan skripsi penulis membahas pendapatan 

masyarakat.
21

  

4. Penelitian ini dilakukan oleh Sefiana Giansi, skripsi ini 

berjudul Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Batuan 

Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung 

Wetan Kecamatan Jatilawang  Kabupaten Banyumas. 

Penelitian ini bertujuan  untuk dapat mengetahui bagaimana 

dampak kebijakan pertambangan batuan terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat Desa Gunung Wetan Kecamatan 

Jatilawang Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari 

adanya kebijakan pertambangan batuan di desa yaitu 

terjadinya perubahan pada mata pencaharian masyarakat desa 

Gunung Wetan dari sektor pertanian khususnya para buruh 

tani ke sektor pertambangan dan pengangguran usia produktif 

di desa Gunung Wetan dapat bekerja di sektor pertambangan. 

Pertambangan juga menjadi peluang usaha bagi masyarakat di 

desa. Terjadinya mobilitas pada masyarakat Gunung Wetan 

dalam bidang pekerjaannya yang menyebabkan terjadinya 

peningkatan pendapatan dan merubah taraf hidup masyarakat 

menjadi lebih baik. Perubahan pola perilaku pada masyarakat 

baik positif maupun negatif juga terjadi pada masyarakat desa 

Gunung Wetan, seperti konflik, kesenjangan pendapatan, 

kesejahteraan yang tidak merata, ketidakseimbangan alam 

pasca tambang, dan krisis air. Perbedaan dengan penilitian 

yang penulis lakukan adalah terdapat pada ganti rugi 

pendapatan  yang terkena dampak aktivitas pertambangan.
22

 

5. Penelitian ini dilakukan oleh Meri Yuliani, skripsi ini berjudul 

Dampak Penambangan Batu Gunung Di Desa Merangin 

Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. 

                                                             
21 Reni Kusniati, “Dampak Pertambangan Emas Terhadap Pendapatan 

Penambang di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Perspektif 

Ekonomi Islam,” (UIN Mataram, 2017), 1. 
22 Sefiana Giansi, “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Batuan 

Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung Wetan Kecamatan 

Jatilawang  Kabupaten Banyumas,”(IAIN Purwokerto, 2018),  8. 



 15 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

penambangan batu gunung di Desa Merangin, untuk 

mengetahui dampak kegiatan penambangan batu gunung di 

Desa Merangin serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi 

Islam terhadap penambangan batu gunung di Desa Merangin. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 75 orang masyarakat yang melakukan 

penambangan batu gunung di Desa Merangin. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. 

Dalam pengumpulan data, menggunakan observasi, 

wawancara, angket, dan ditambah dengan literatur-literatur 

yang berhubungan dengan penelitian. Analisa yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif.  Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan penambangan batu gunung 

ini dengan menggunakan alat-alat sederhana (secara manual) 

dan aktivitas penambangan batu gunung ini tanpa adanya izin 

dari pemerintah kabupaten Kampar. Kegiatan menambang 

diawali dengan memecahkan batu yang menempel di gunung 

dengan pahat dan palu ataupun linggis. Jika batu yang telah 

jatuh dari gunung itu terlalu besar para penambang 

menggunakan bantuan linggis ataupun palu untuk 

memecahkannya agar di saat memuat ke dalam truk tidak 

terlalu berat dan susah. Penambangan batu gunung di Desa 

Merangin ini tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi 

juga menimbulkan dampak negatif terutama pada kerusakan 

lingkungan yang dapat membahayakan kehidupan 

masyarakat. Perbedaan dengan penilitian yang penulis 

lakukan adalah penambangan dilakukan dengan cara 

pengeboman dan mengakibatkan dampak negatif, dan 

menurut masyarakat dampak negatif justru menguntungkan 

masyarakat  dan dengan adanya PT dapat mengubah kondisi 

masyarakat yang lebih baik.
23

 

 

                                                             
23

 Meri Yuliani, “Dampak Penambangan Batu Gunung Di Desa Merangin 

Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Ekonomi Islam,” (UIN Syarif Kasim Riau, 2013), 

24. 
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H. Metode Penelitian 

 Metodelogi penelitian adalah sebuah ilmu yang mempelajari 

tentang tata cara atau prosedur untuk mencari dan menemukan 

kembali jawaban atas sesuatu persoalan. Pengertian ini 

mengandung makna bahwa jawaban atas persoalan dapat 

diperoleh lebih dari 1 kali. Proses pencarian sebuah jawaban  atas 

sebuah persoalan, dilakukan secara sistematis, terencana, dan 

illmiah. Menurut Pearson penelitian adalah pencarian sesuatu hal 

yang dilakukan dengan cara sistematik untuk memecahkan 

masalah. Sedangkan menurut John mendefinisikan bahwa 

penelitian adalah pencarian fakta yang dilakukan dengan metode 

objektif yang menghasilkan dalil atau hukum.
24

 

1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yaitu 

melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data 

atau informasi secara langsung dengan mendatangi 

subjek yang bersangkutan.
25

 

b. Sifat Penelitian 

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk 

dalam penelitian deskriptif yaitu bertujuan menjelaskan 

masalah atau objek tertentu secara rinci, mengoperasikan 

antara teori dengan survey di lapangan. Penelitian ini 

dilakukan di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan 

Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. 

 

 

 

                                                             
24

 Sirilius Seran, Metodologi Penelitan Ekonomi dan Sosial, (Yogyakarta : 

CV Budi Utama, 2020),1. 
25

 Radita Gora, Riset Kualitatif Public Relations, (Surabaya : CV Jakad 

Publishing, 2019), 398. 
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2. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan data 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah materi informasi yang 

diperoleh penliti secara langsung ditempat penelitian atau 

suatu tempat yang menjadi objek penelitian.
26

 Peneliti 

mendapatkan data/informasi secara langsung dari 

masyarakat sertaaparatur desa di Desa Negeri Campang 

Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung 

Utara dengan wawancara melalui responden.  

b. Data Sukender 

Data sukender adalah jenis data yang diperoleh 

peneliti melalui sumber-sumber resmi lainnya, misalnya 

instansi-instansi pemerintah, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) 
27

 ataupun sumber dari lainnya seperti buku-buku yang 

ada diperpustakaan, google book,  atau yang lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

3. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
28

 Adapun 

populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah 357 

dari masyarakat desa Negri Campang Jaya.  

                                                             
26 Nur Achmad Budi Yulianto, dkk. Metode Penelitian Bisnis, (Malang : 

Polinema Press, 2017), 8. 
27

 Nur Achmad Budi Yulianto, dkk. Metode Penelitian Bisnis, (Malang : 

Polinema Press, 2017), 28. 
28

 Dhian Tyas Untari, Buku Ajar Metodologi Penelitian, ( Penelitian 

Komtemporer Bidang Ekonimi dan Bisnis),( Jawa Tengah : CV Pena Persada, 2018), 

32. 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun 

bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. 

Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini 

dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga 

dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai 

sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan 

diambil dari populasi tersebut harus betul-betul 

representatif atau dapat mewakili populasi.
29

 Adapun 

penelitan ini menggunakan rumus Isacc dan Michael yaitu  

:   

 s =              ƛ² N.P.Q 

     d² (N – 1) + ƛ² PQ 

 

Keterangan 

s = ukuran sampel yang diperlukan 

N = Jumlah Populasi 

P = Proporsi populasi 0,5 (maksimal sampel 

yang mungkin) 

Q = 1 – P = 0,5 

d = Tingkat akurasi = 0,05 

ƛ² = Tabel chi-kuadrat sesuai dengan tingkat 

kepercayaan 1%, 5%,    dan 10 % dengan 

derajat kebebasan (dk) = 1  

 Metode yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael 

adalah cara untuk menentukan jumlah sampel yang 

memenuhi syarat berikut : 

                                                             
29

 Febri Endra, Pedoman Metodologi Penelitian (Statistik Praktis),(Jawa 

Timur : Zifatama Jawara, 2017), 98. 
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a. Diketahui jumlah populasinya, 

b. Pada taraf kesalahan (significance level) 1%, 5%, dan 

10%, 

c. Cara ini khusus digunakan untuk sampel yang 

distribusi normal, sehingga cara ini tidak dapat 

digunakan untuk sampel yang tidak berdistribusi 

normal, seperti sampel yang homogen.
30

 

Dengan begitu sampel random akan diambil 

melalui populasi yang berjumlah 357 jiwa, 

ditentukan batas toleransi kesalahan sebesar 10% 

serta nilai d = 0,05. Untuk menentukan sampel pada 

penelitian ini adalah  menggunakan tabel seperti 

dibawah ini : 

 

Maka dapat ditentukan jumlah sampel 

penelitian sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono, Metodologi Penelitian 

Pendidikaan (Pendidikan Kualitatif, 

Kuantitatif, an R & D), (Bandung : 

Alfabeta, 2010), h.128. 

                                                             
30 Enny KeristianaSnaga dkk,  Staatistika : Teori dan Aplikasi Pendidikan, 

(Medan : Yayasan kita menulis, 2019),   91-92. 
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Pada tabel diatas  populasi atau N berjumlah 

357 diambil pada nilai diatasnya yaitu N = 360 

dengan menggunakan taraf kesalahan 10% maka 

sampel berjumlah 155. Jadi sampel yang akan diambil 

dari masyarakat desa Negri Campang Jaya berjumlah 

155 jiwa. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa teknik untuk mengumpulkan data 

penelitian adalah:  

a. Wawancara  

Wawancara adalah sebuah metode untuk 

memperoleh data primer dari responden. Wawancara 

responden dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung dengan responden kemudian mengajukan 

beberapa pertanyaan. Responden pada saat itu juga 

memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang 

diajukan.
31

  Dalam hal ini wawancara akan dilakukan 

dengan masyarakat serta aparatur desa Desa Negeri 

Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten 

Lampung Utara. 

b. Observasi 

Observasi yaitu dilakukan dengan cara 

mengamati kondisi atau objek yang menjadi sasaran 

penelitian.
32

 Dalam hal ini dilakukan pengamatan pada PT 

Mitra Wahana Perdana. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode 

pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau 

                                                             
31

 Sirilius Seran, Metodologi Penelitan Ekonomi dan Sosial, (Yogyakarta : 

CV Budi Utama, 2020), 36. 
32

 Sirilius Seran, Metodologi Penelitan Ekonomi dan Sosial, (Yogyakarta : 

CV Budi Utama, 2020), 38. 
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menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek 

sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut.
33

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan  

dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat 

documenter seperti foto-foto, video, dan lain sebagainya. 

5. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari seluruh responden 

terlebih dahulu diolah kembali untuk kemudian dianalisis 

secara statistik yaitu : 

a. Penyuntingan Data 

Penyuntingan data adalah proses menyeleksi 

seluruh data yang diperoleh dari sebuah ukuran sampel 

(responden). Tujuannya adalah ingin memastikan 

kejelasan data, konsisten data, dan komplet data sesuai 

yang dibutuhkan.
34

 Dari berbagai data yang telah 

dikumpulkan maka peneliti akan mengetahui apakah data 

tersebut akurat sehingga pemaparananya dapat dijelaskan 

dan dipertanggung jawabkan. 

b. Pembahasan atau hasil diskusi penelitian 

Pada tahap ini peneliti mengabstraksikan hasil uji 

hipotetis, membahas hasil penelitian tersebut serta 

mengosultasikannya dengan hasil penelitian sebelumnya 

(bila memungkinkan). Pada penelitian dengan pendekatan 

kualitatif, fokus masalah penelitian menuntut peneliti 

melakukan pengkajian secara sistematik, mendalam, dan 

bermakna.   

6. Teknik Analisa Data 

a. Analisis Sebelum di Lapangan 

Penelitian kualitatif telah melakukan  analisis 

data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis 

                                                             
33 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitati Teori Dasar Analisis Data 

dalam Perspektif Kualitatif, (Yogyakarta : CV Buddi Utama, 2020), 52. 
34

 Sirilius Seran, Metodologi Penelitan Ekonomi dan Sosial, (Yogyakarta : 

CV Budi Utama, 2020), 41. 
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dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau 

data sekunder, yang akan digunakan untuk 

menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus 

penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan 

berkembang setelah peneliti masuk dan selama 

dilapangan.  

b. Analisis Data di Lapangan Model Miles dan 

Huberman 

Analisa dalam penelitian kualitatif, dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setalah 

selelsai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila 

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa 

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data 

yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berrlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : data 

reduction, data display dan conslusing 

drawing/verification.35
 

Analisa data adalah suatu proses atau upaya 

pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar 

karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah 

dimengerti dan berguna untuk solusi suatu 

permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan 

penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengubah data hasi dari penelitian menjadi sebuah 

informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat 

                                                             
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, ( 

Bandung : Alfabeta, 2010), 245-246. 
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kesimpulan.
36

  Proses analisa data dilakukan melalui 

tahapan yaitu : 

1. Pengumpulan data 

       Pengumpulan data adalah kegiatan 

mencari data dilapangan yang akan digunakan 

untuk menjawab permasalahan penelitian. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

dokumentasi atau studi kepustakaan, angket 

(daftar pertanyaan), wawancara dan observasi. 

2. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa 

dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman 

yang inti, proses dan pernyatan-pernyataan yang 

perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data 

penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti 

dari data yang diperoleh dari hasil penggalian 

data. 

3. Penyajian Data 

Menurut Miles dan Hubermen penyajian 

data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanys penarikan 

kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat 

melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian 

tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap 

ini peneliti berupaya mengklarifikasikan dan 

menyajikan data dengsn pengkodean pada setiap 

subpokok permasalahan. 

                                                             
36

 Dhian Tyas Untari, Buku Ajar Metodologi Penelitian ( Penelitian 

Komtemporer Bidang Ekonimi dan Bisnis), (Jawa Tengah : CV Pena Persada, 2018), 

44. 
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4. Kesimpulan atau Verifikasi 

  Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir 

dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti 

mengutarakan kesimpulan dari data-data yang 

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mencari makna data  yang dikumpulkan dengan 

mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. 

Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan 

jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari 

subyek penelitian dengan makna yang terkandung 

dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian 

tersebut. :
37

 

c. Analisis Data Selama di Lapangan Model Spradley 

  Proses penelitian kualitatif setelah memasuki 

lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang 

informan yang merupakan informan yang berwibawa 

dan dipercaya mampu “membuka pintu” kepada 

peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu 

peneliti melakukan wawancara kepada informan 

tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu 

perhatian peneliti pada obyek penelitian dan mulai 

mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan 

analisis terhadap hasil wawancara. Berdasarkan hasil 

dari analisis wawancara selanjutnya peneliti 

melakukan analisis domain. Pada langkah selanjutnya 

peneliti sudah menentukan fokus dan melakukan 

analisis taksonomi. Berdasarkan hasil analisis 

taksonomi selanjutnya peneliti mengajukan 

pertanyaan kontras, yang dilanjutkan dengan analisis 

komponensial. Hasil dari analisis komponensial, 

selanjutnya peneliti menemukan tema-tema budaya 

berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya peneliti 

menuliskan laporan peneliti etnografi.  

                                                             
37

 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Literasi Media 

Publishing, 2015), 122-124. 
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  Jadi proses penelitian berangkat dari yang 

luas, kemudian memfokus, dan meluas lagi. Terdapat 

tahapan analisis pada data yang dilakukan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, taksonomi, 

dan komponensial, analisis tema kulkular. 
38
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, ( 

Bandung : Alfabeta, 2010),  253. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai aktivitas 

dampak PT Wahana Mitra Perdana terhadap kesejahteraan 

masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam pada Desa Negeri 

Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung 

Utara dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada Aktivitas PT Wahana Mitra Perdana memperhatikan 

lingkungan dengan upaya pengelolaan yang baik serta upaya 

pemantauan dan pengolahan lingkungan.  

2. PT Wahana Mitra Perdana telah memberikan dampak kepada 

kehidupan masyarakat Desa Negeri Campang Jaya baik positif 

maupun negatif, khususnya dalam segi ekonomi maupun 

sosial. Dampak positif yaitu berubahnya mata pencaharian, 

peluang bekerja, penambahan pendapatan serta adanya fasilitas 

transportasi kesehatan. Hal ini memberikan peningkatan 

terhadap aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di 

Desa Negeri Campang Jaya menjadi sejahtera. Namun juga 

berdampak negatif seperti kebisingan, timbulnya debu serta 

keretakan sebagian rumah warga akibat pengeboman batu. 

3. Dampak aktivitas PT Wahana Mitra Perdana terhadap 

kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam 

telah memenuhi nilai kesejahteraan dalam  Islam seperti 

maslahah, salam, aman, serta prinsip ekonomi Islam yaitu 

dengan melakukan aktivitas pertambangan sesuai Islam seperti 

kewajiban pemeliharaan, memelihara nilai keberlanjutan, nilai 

keadilan, akan tetapi belum memenuhi nilai keseimbangan. 

 

B. Saran 

Melalui penelitian yang dilakukan penulis tentang Analisis 

Dampak Aktivitas PT Wahana Mitra Perdana terhadap 
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Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam di 

Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah 

Kabupaten Lampung Utara, maka saran yang dapat disampaikan 

oleh penulis yaitu : 

1. Pada Aktivitas PT Wahana Mitra Perdana agar tetap 

melanjutkan proses pertambangan yang benar baik sesuai 

dengan Undang-undang peraturan yang berlaku maupun dalam 

ekonomi Islam, yaitu memperhatikan lingkungan dengan baik, 

tidak bereksploitasi secara berlebihan dan tidak melakukan 

kerusakan alam, sehingga masyarakat tetap merasakan 

kelestarian indahnya alam hingga anak cucu nanti. 

2. PT Wahana Mitra Perdana agar selalu memberikan perubahan 

yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga 

masyarakat selalu merasakan peningkatan kehidupan baik 

sosial maupun ekonomi, memberikan konpensasi akibat 

dampak yang ditimbulkan. 

3. PT Wahana Mitra Perdana agar lebih mengutamakan prinsip 

ekonomi Islam dalam aktivitas pertambangan dalam 

memelihara kelestarian lingkungan, serta keseimbangan antara 

masyarakat satu dengan yang lain.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al-Qur’an 

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 

https://quran.kemenag.go.id/ 

Buku : 

Chapta, Umer. Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam. 

Jakarta : Gema Insani Press Tazkia Cendekia. 2001. 

Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam 

Perspektif  Al-qur‟an,” Journal Of Qur‟an and Hadis Studies 

Vol. 3 No.1  (2020) : 6. 

Deka Rahmawati. “Peran Sentra Industri Genteng dalam Upaya 

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa 

Ngranti Boyolali TulungAgung. Institut Agama Islam Negeri 

Tulung Agung. 2019. 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011. 

Djazuli. Kaidah-kaidah Usul Fikih. Bandung: Kencana. 2010. 

Endra, Febri. Pedoman Metodologi Penelitian (Statistik Praktis). Jawa 

Timur : Zifatama Jawara. 2017. 

Fahruddin. Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologios. 

Celebes : Media Perkasa.2017. 

Fauzia , Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi.  Prinsip Dasar Ekonomi 

Islam Perspektif Maqashid Al-syari‟ah, Jakarta : Kencana. 

2014. 

Giansi, Seftiana, “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Batuan 

Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Gunung 

Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas,” IAIN 

Purwokerto. 2018. 

Gora, Radit.  Riset Kualitatif Public Relations.  Surabaya : CV Jakad 

Publishing. 2019. 

https://quran.kemenag.go.id/


 

Indrasah. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

Yogyakarta : CV Budi Utama. 2020. 

Kansil dan Christine.Pengantar Hukum Indonesia.  Jakarta : PT 

Rineka Cipta.2014. 

Khodijah, Siti . “Islam dan Lingkungan Hidup di Bidang 

Pertambangan. “Jurnal Volume 26 No 2, (2011) :8. 

Kusniati, Reni. “Dampak Pertambangan Emas Terhadap Pendapatan 

Penambang di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang 

Kabupaten Sumbawa Perspektif Ekonomi Islam.” (UIN 

Mataram, 2017). 

Listyaningsih, Erna, Apip Alansori. Kontribusi UMKM terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Yogyakarta : CV Andi Offset. 

2020. 

Mahrel, Amardo, Nurhadi Sabirin. Proses Penambangan Tembaga 

Dan Emas Mulai Hulu Hingga Hilir. Jakarta : PT Gramedia 

Pustaka Utama. 2008. 

Mansyah, Nur.“Studi tentang Dampak Pertambangan Batu Bara Bagi 

Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Jawa 

Kecamatan Sangasanga,” eJournal Administrasi Negara, no 1 

(2013) : 843. 

Mardawani. Praktis Penelitian Kualitati Teori Dasar Analisis Data 

dalam Perspektif Kualitatif. Yogyakarta : CV Buddi Utama. 

2020. 

Mispansyah dan Nurunnisa. “Pengelolaan Pertambangan dan Energi: 

Analisis dalam Perspektif Hukum Islam.” Jurnal  Universitas 

Lambung Mangkurat. (2017) : 27. 

Muhammad Imarah,  Islam dan Keamanan Sosial, Jakarta : Gema 

Insan Press. 1999.  

Mukarrom, Faisol. Ekonomi Mineral Indonesia. Yogyakarta : CV 

Andi Offset. 2017. 

Mulyani, Sri. Metode Analisis dan Perancangan Sistem. Bandung : 

Abdi  Sistematika. 2016. 

 



 

Risal, Samuel , Pranoan, Suarta Djaja. “Analisis Dampak Kebijakan 

Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi 

Masyarakat di Kelurahan Makroman.”Jurnal  Administrative 

Reform, Vol 1 No 3. (2013) : 10. 

Rumidi, Sukandar. Bahan Galian Industri. Yogyakarta : Gajah Mada 

University Press. 2018. 

Salim dan Syahrum. Metodologi Penelitian  Kualitatif Konsep dan 

Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan,dan Pendidikan. 

Bandung : Citapustaka Media. 2012. 

Salim. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 2007. 

Samanlangi, Andi Ilham. Sistem Penambangan. Yogyakarta : CV 

Andi Offset. 2016. 

Seran, Sirilius. Metodologi Penelitan Ekonomi dan Sosial. Yogyakarta 

: CV Budi Utama. 2020. 

Sinaga, Enny Keristiana, dkk.  Staatistika : Teori dan Aplikasi 

Pendidikan. Medan : Yayasan kita menulis. 2019.  

Siyoto, Sandu. Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta : Literasi 

Media Publishing. 2015. 

Sudrajat, Nandang. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. 

Jakarta : PT Buku Seru. 2013.  

Sugiarto,Totok. Pengantar Triminologi. Surabaya: CV Jakad Media 

Pusblishing. 2017. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. 

Bandung : Alfabeta. 2010. 

Suhardi, Bambang, dkk. Ergonomi Partisipatori (Implementasi 

Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Yogyakarta : CV 

Budi Utama. 2012. 

Syafril dan Zenhendri Zen. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Depok : 

Kencana. 2017. 



 

Syah, Lukman. “Dinamika Masyarakat Pertambangan studi Desa 

Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.” 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. 2016. 

Syamsul Arifin dan Yoyok Soesatyo. Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat 

Pengangguran, dan Konsumsi dalam Bingkai Kesejahteraan 

Masyarakat. Jawa Tengah : CV Pena Persada. 2020. 

Untari, Dhian Tyas. Buku Ajar Metodologi Penelitian Penelitian 

Komtemporer Bidang Ekonimi dan Bisnis. Jawa Tengah : CV 

Pena Persada. 2018. 

Waryono, dkk. Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial. 

Yogyakarta : Samudra Biru. 

www.bps.go.id 

Yuliani, Meri. “Dampak Penambangan Batu Gunung Di Desa 

Merangin   Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Ekonomi 

Islam.” (UIN Suska Riau,2013). 

Yulianto, Nur Achmad Budi, dkk. Metode Penelitian Bisnis. Malang : 

Polinema Press. 2017.    

 Hasil Wawancara dengan Bapak Mangil selaku kepala dusun desa 

Negeri Campang Jaya pada tanggal 8 Januari 2021. 

Hasil Wawancara dengan Bapak Mustofa, Warga sekitar Tambang 

Batu Gunung, Wawancara, Desa Negeri Campang Jaya, 21 

Maret 2020. 

Hasil Wawancara dengan Bapak Mangil selaku kepala dusun desa 

Negeri Campang Jaya pada tanggal 3 Januari 2021. 

Wawancara : 

Mail, masyarakat Desa Negeri Campang Jaya sekitar PT Wahana 

Mitra Perdana, 28 April 2021. 

Mangil, Kepala Dusun Desa Negeri Campang Jaya sekitar PT Wahana 

Mitra Perdana, 8 Januari 2021. 

Rahman,  pekerja di PT Wahana Mitra Perdana, 28 April 2021. 

Ririn masyarakat desa Negeri Campang Jaya, 28 April 2021. 

 

http://www.bps.go.id/


 

Sri Suparti, pedagang keliling Desa Negeri Campang Jaya, 28 April 

2021. 

Wiji Lestari, pedagang sekitar PT Wahana Mitra Perdana pada tanggal 

28 April 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


