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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui kuesioner dan wawancara 

dengan pihak perusahaan penambanagan dan masyarakat yang kemudian dianalisis, 

dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1.) Aktivitas penambangan pasir yang terdiri dari penggalian, pengolahan, pencucian, 

dan pengangkutan. Teknik yang digunakan untuk penggalian dan pengolahan yaitu 

dengan cara manual dan mekanis. Cara manual biasa digunakan oleh penambang 

pasir perseorangan dan cara mekanis digunakan oleh perusahaan pertambangan. 

Perusahaan pertambangan CV.Putra Mandiri mampu menghasilkan 6.849,36 m³ 

pasir dalam sehari, sedangkan penambang pasir perseorangan baru dapat menjual 

hasil menambang setelah mendapatkan pasir sebanyak 1 m³. Pasir hasil 

penambangan kemudian dicuci dan dipisahkan sesuai ukurannya yaitu 02, 04, dan 

08 dengan menggunakan ayakan atau screening. Hasil penambangan pasir diangkut 

menggunakan mobil pick up ataupun dump truk menuju beberapa wilayah di 

Tasikmalaya dan keluar kota seperti Garut, Bandung, dan Jakarta. 

2.) Masyarakat Kecamatan Sukaratu memiliki tingkat kesejahteraan tinggi dan sedang, 

dengan sebagaian besar masyarakatnya termasuk tingkat kesejahteraan sedang. 

Tidak terdapat masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Tingkat 

kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah adanya pertambangan tidak 

mengalami sedikit peningkatan. Hal ini didasarkan pada analisis skoring yang 

menunjukan tingkat kesejahteraan sebelum adanya penambangan yaitu 18,2 

menjadi 19 setelah adanya penambangan. Kesejahteraan masyarakat  setelah 

adanya penambangan termasuk tingkat kesejahteraan sedang. 

3.) Adanya kegiatan pertambangan memberikan dampak terhadap tingkat 

kesejahteraan masayarakat. Terdapat masyarakat yang mengalami peningkatan dan 

penurunan tingkat kesejahteraan setelah adanya penambangan. Hal ini berkaitan 

dengan pekerjaan yang dimiliki. Masyarakat yang bekerja di bidang pertambangan 
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dan wiraswasta (pemiliki toko) mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan 

untuk pekerjaan sebagai petani dan perikanan mengalami penurunan dikarenakan 

dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertamabangan. Penurunan 

kualitas air menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan sehingga 

pendapatan petani dan perikanan semakin berkurang, yang kemudian sejalan 

dengan penurunan tingkat kesejahteraan.  

5.2 Implikasi 

Implikasi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengoptimalkan sektor pertambangan khususnya pertambangan 

galian C yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga kesejahteraan 

masyarakat menjadi lebih baik.Serta menambah wawasan mengenai hubungan setiap 

aktivitas manusia yang saling mempengaruhi dalam memanfaatkan potensi sumber daya 

alam. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakuakan, penulis memiliki beberapa 

rekomendasi diantaranya: 

a) Para penambang diharapkan dapat lebih memperhatikan lingkungan sekitar dalam 

setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan. Sehingga dapat mengurangi dampak 

yang ditimbulkan dari adanya penambangan. Dampak penurunan kualitas air sungai 

menjadi dampak yang paling dirasakan masyarakat. Perusahaan pertambangan 

diharapkan dapat mengolah terlebih dahulu limbah bekas pencucian pasir dengan 

baik, sehingga air sungai tidak terlalu kotor dan dapat digunakan dengan layak oleh 

masyarakat. 

b) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan 

pertambangan secara berkala. Sehingga setiap perusahaan dapat menjalankan 

kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

c) Masyarakat diharapkan dapat lebih menyadari pentingnya pendidikan. Karena 

dengan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Pendidikan dapat 

menambah dan mempeluas wawasan, sehingga masyarakat dapat mengoptimalkan 

potensi sumber daya yang dimiliki. 


