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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kegiatan penambang emas tradisional awalnya hanya berada 1 titik lokasi. 

Bahan dan alat yang digunakan dalam mengolah emas tersebut seperti: 

gelundung, palu, mercury/kuik, ember, gelang karet ban mobil, tatah/pahat, besi 

pelor, air, karung, saringan bahan kain parasut. Cara yang digunakan dalam 

mengolah emas tersebut yaitu: menggali lobang dan mengumpulkan bahan 

mentah, penggilingan, pemisahan, pembakaran, dan produksi. 

 Keberadaan pertambangan tersebut sangat berpengaruh terhadap 

pendapatan keluarga para penambang, terbukti dengan adanya penambangan 

maka pendapatan masyarakat Desa Iparbondar yang bekerja sebagai penambang 

meningkat yaitu Rp 150.000- Rp 200.000 perharinya, dari yang dulu  hanya 

mendapat Rp 50.000 – Rp. 100.000 perharinya. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan pendapatan dari kegiatan penambang emas tradisional.  

Hal ini dapat dilihat dari perhitungan yang menunjukkan hasil rata dari 

hasil angket yang diberikan kepada responden menyatakan bahwa nilai rata-rata 

(mean) = 57,5, varians = 17,8, standard deviasi 506,9 untuk variabel kegiatan 

penambang emas tradisional. Sedangkan pendapatan keluarga diperoleh nilai rata-

rata (mean) = 52,4, varians = 19,6, dan standard deviasi = 579,2 Maka dari hasil 

nilai yang diperoleh bahwa kegiatan penambang emas tradisional dapat 

mempengaruhi pendapatan keluarga. Dan dapat dilihat juga dengan perhitungan  
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korelasi yang diperoleh 0,61 dan ʈhitung = 4,07 >ʈtabel = 1,70 dan dapat dilihat 

juga bahwa dari hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi sebesar Ŷ = 

       0,804. Berarti pendapatan keluarga mempunyai pengruh positif atau 

searah dengan kegiatan penambang emas tradisional karena koefisien regresi 

bernilai positif. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti dapat diberikan saran sebagai berikut: 

a. Diharapkan bagi para penambang emas tradisional agar lebih menggali 

pengatahuannya lagi tentang penambang emas tradisional supaya hasil 

produksi dari pertambangan tersebut bisa stabil dan bahkan bisa 

meningkat. 

b. Diharapkan bagi para penambang emas tradisional agar bisa mengolah 

pertambangan tradisional tersebut lebih baik lagi baik dari segi kualitas. 

c. Diharapkan kepada para penambang emas tradisional agar lebih 

mengutamakan keselamatan para penambang dan lebih bisa menjaga 

kelestarian lingkungan sekitar agar tidak lingkungan tidak semakin rusak.  

d. Bagi pemerintah setempat seharusnya bisa lebih memperhatikan keadaan 

masyarakat terutama para penambang yaitu dengan cara member izin bagi 

para penambang dalam mengolah pertambangan tradisional tersebut, 

karena dengan adanya pertambangan tersebut sangat membantu 

perekonomian masyarakat sekitar. Dan bekerja sama dengan penambang 

agar pertambangan tersebut bisa lebih dikembangkan lagi. 

 


