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ABSTRACT
CANDRA PRANATA, No.1212104499. Geography Education Study

Program, Social Study Education Department, Teacher Training and Education
Faculty, Widya Dharma University, Klaten 2016. Undergraduate Thesis: The
Analysis of Clay Mining Impact on the Physical Environment in Jurang Jero
Village, Karanganom Subdistrict, Klaten Regency in 2016.

This activity is done by Jurang Jero villagers. It is potential enough for the
exploitation, because the result of the reserach in clay mining activity in Jurang
Jero Village, Karanganom Subdistrict shows that the environment preservation
aspect or sustainability of land expediency is not heeded. It is start from the
impact of clay mining activity which make positive and negative impact.

The problems of the research are (1) how is the process of clay mining in
Jurang Jero village, Karanganom subdistrict, Klaten regency, (2) how is the
quality of groundwater, (3) how is the change of Topography form, (4) how is the
change of agriculture productivity.

The aims of the research are (1) to know the process of clay mining in
Jurangjero village, Karanganom subdistrict, Klaten regency, (2) to know the clay
mining impact on the physical environment such as the quality of  groundwater
and the change of agriculture productivity in Jurangjero village, Karanganom
Subdistrict, Klaten Regency.

The method which used in this research is quantitative method. The
population of the research is the clay miner in Jurangjero village, Karanganom
Subdistrict, Klaten Regency. The researcher takes 20 miner as the sample. The
researcher uses purposive sampling.

The technique of analyzing the data which used in this research are
descriptive analysis method from the table of frequency and analysis product
moment formula from Karl Pearson. The Result of the researchshows that the clay
mining is carried out with traditional method, it can be seen from the tools which
used such as mattock and basket. Then, the result of clay mining impact shows
that the quality of groundwater is not suitable to drink, it can be proof from the
result of laboratorium test. The change of topography form is very significant on
the morphology form in the region of clay mining is not flat and the change of
agriculture productivity is downed, because the contents of saltpetre and topsoil in
land have lost by pouring rain and the process of clay excavation. Moreover, the
positive impact of clay mining is the clay miner income is more increase.

The result of the table of frequency shows that the clay mining in
jurangjero village is 45 % which categorized into medium category and the clay
mining impact on the physical environment is 60 % and categorized into high
category. Then, the analysis result of product moment formula shows that the
computation with product moment correlation is rxy= 0.944. Consulting the table
of the value of r table, the writer finds that the value of rxy required for the
significance level of 5 % is 0.444. it means that the r value is greater than r table.
Therefore, the hypothesis can be accept between the process of clay mining and
the impact of clay mining on the physical environment in jurangjero village,
Karanganom subdistric, klaten regency in 2016 and categorized into high
category.
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ABSTRAK
CANDRA PRANATA, NIM: 1212104499, Program Studi Pendidikan

Geografi, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten, 2016. Skripsi : “ANALISIS
DAMPAK PENAMBANGAN TANAH LIAT TERHADAP LINGKUNGAN
FISIK DI DESA JURANGJERO, KECAMATAN KARANGANOM,
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016”.

Kegiatan penambangan ini dilakukan oleh penduduk Desa Jurang Jero Hal
ini cukup potensial untuk terjadi eksploitasi, karena dari hasil pengamatan, dalam
kegiatan penambangan tanah liat di Desa Jurang Jero Kecamatan Karanganom
aspek kelestarian lingkungan maupun keberlanjutan kemanfaatan lahan tidak
diperhatikan mulai dari dampak yang terjadi saat dilakukannya penambangan
tanah liat sehingga kegiatan penambangan ini menimbulkan dampak positif dan
negatif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses
penambangan tanah liat di Desa Jurangjero, Kecamatan Karanganom, Kabupaten
Klaten, (2) bagaimana kualitas air tanah, (3) bagaimana perubahan bentuk lahan,
(4) bagaimana perubahan produktifitas pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui proses penambangan tanah
liat di Desa Jurangjero, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. (2)
mengetahui dampak penambangan tanah liat terhadap lingkungan fisik seperti
tingkat kualitas air tanah, perubahan bentuk lahan dan produktifitas pertanian di
desa jurangjero, kecamatan karanganom, kabupaten klaten.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah para penambang tanah liat di desa jurangjero,
kecamatan karanganom, kabupaten klaten yang berjumlah 20 orang dan sebagai
sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik populasi .

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis deskriptif dari tabel frekuensi dan analisis korelasi product moment dari
Karl Pearson. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penambangan tanah liat
di Desa Jurangjero dilakukan secara tradisional bisa dilihat dari peralatan yang
digunakan seperti cangkul dan keranjang. Dampak negatif yang dihasilkan dari
penambangan tanah liat menunjukkan bahwa kualitas air tanah hasil uji
laboratorium  dinyatakan tidak memenuhi syarat air minum, perubahan topografi
yang terjadi sangat signifikan terhadap bentuk morfologi di daerah penambangan
tanah liat yang semakin tidak merata serta perubahan hasil produtifitas pertanian
semakin menurun diakibatkan hilangnya kandungan mineral dan humus yang ada
didalam tanah yang terbawa oleh arus air hujan dan proses penggalian tanah.
Selain itu, dampak positif yang dihasilkan dari penambangan tanah liat yaitu
pendapatan para penambang tanah liat yang semakin meningkat.

Hasil dari tabel frekuensi menunjukkan bahwa penambangan tanah liat
sebesar 45 % yang termasuk dalam kategori sedang dan dampak penambangan
tanah liat terhadap lingkungan fisik sebesar 60 % yang dikategorikan tinggi.
Kemudian hasil dari analisis korelasi product moment menunjukkan bahwa hasil
rxy adalah 0.994, dikonsultasikan dengan nilai r tabel taraf signifikasi 5% adalah
0.444. Ini berarti bahwa r tabel lebih besar dari rxy dan hipotesis dapat diterima.
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Jadi, ada hubungan antara proses penambangan tanah liat dan dampak
penambangan tanah liat terhadap lingkungan fisik di Desa Jurangjero, Kecamatan
Karanganom, Kabupaten Klaten tahun 2016 dan dikategorikan tinggi.

Kata kunci : Proses Penambangan Tanah Liat, Dampak Penambangan Tanah Liat
Terhadap Lingkungan Fisik
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya ditujukan untuk

keberlangsungan hidup manusia di bumi. Manusia sebagai penguasa

lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian

lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal

budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke

bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun pada kenyataannya

seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran

akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang

diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup

manusia dan mahluk lain di lingkungannya. Kerusakan lingkungan hidup

terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau

tidak langsung sifat fisik dan atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak

berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (KMNLH,

1998).

Manusia sangat berperan terhadap lingkungan dan berpengaruh pada

lingkungan hidup sekitarnya, terutama dalam rangka manusia memenuhi

kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan maupun papan / perumahan dan

perkembangan pemikiran manusia yang berkaitan dengan perkembangan
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teknologi ternyata membawa dampak positif maupun negatif terhadap

lingkungan hidup kita.

Fenomena alam dimana sering terjadi beragam bencana alam yang

terjadi di luar dugaan. Ratusan ribu korban jiwa dan triliun rupiah harta benda

akibat bencana alam baik itu letusan gunung api, gempa bumi dan banjir.

Semua bencana itu terkadang hanya dipandang sebagai gejala alam, padahal

manusia-manusia serakah memberikan konstribusi terhadap tragedi tersebut

(Soemarwoto,2004).

Selain bencana yang secara alamiah, bahwa manusia secara sadar atau

tidak sadar juga membuat bencana-bencana alam yang mengakibatkan

bencana sosial. Mereka tidak hanya melanggar hukum positif negara karena

merampok kekayaan yang dikuasai negara, tetapi juga merusak lingkungan.

Alam menjadi tidak seimbang karena unsur-unsurnya telah rusak dan

mengakibatkan ratusan manusia harus menanggung derita berkepanjangan.

Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut maka korban akan semakin banyak.

Di dalam memanfaatkan lingkungan manusia harus menyadari bahwa

apa yang ada di lingkungan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan. “Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya,

yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia

serta makhluk hidup lainnya” (Soeriatmadja, 2000). Penegasan lain tentang

lingkungan menurut (Salim 2007) “lingkungan hidup diartikan sebagai segala

benda, kondisi keadaan dan pengaruh semua hal yang terdapat dalam ruang
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yang kita tempati dan mempengaruhi semua hal yang hidup termasuk

kehidupan manusia”.

Sumber daya alam yang ada di lingkungan secara umum terbagi atas

sumber  daya  alam  yang dapat diperbaharui (seperti: hutan, perikanan, dan

lain - lain) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (seperti:

minyak bumi, gas alam, batu bara, emas dan bahan tambang lainnnya). Dari

sudut pemakaian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus

dipakai secara bijaksana. Hasil yang diperoleh dari sumber alam ini perlu

dipakai untuk diperbaharui harus dikelola menurut pola-pola yang

mengindahkan kelestarian sumber daya alam (Salim 2007).

Indonesia kaya akan bahan-bahan galian yang terkandung dalam bumi

Indonesia. Kegiatan pertambangan di Indonesia secara nyata telah membuka

dan mengembangkan wilayah terpencil. Berkembangnya pesat dalam

pertumbuhan baru dibeberapa wilayah, telah memberikan manfaat dalam

pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan penerimaan negara, dan

penyedian lapangan pekerjaan. Pertambangan bahan-bahan galian ini diatur

didalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok

pertambangan. Bagian penjelasan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun

1967 disebutkan bahwa pembagian bahan bahan galian terdiri dari :

1. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang

dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan / keamanan negara

atau bagi perekonomian negara.
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2. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital adalah yang dapat

Menjamin hajat hidup orang banyak.

3. Bahan galian golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk

golongan A dan B dimana tanah liat termasuk dalam golongan ini.

Penggolongan bahan - bahan galian berdasarkan jenis bahan galian

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang ketentuan

pokok pertambangan. Penggolongan bahan galian lebih menitik beratkan

pada aspek teknis, yaitu berdasarkan pada kelompok atau jenis bahan galian,

yaitu dalam empat golongan. 1). Pertambangan mineral radio aktif, 2).

Pertambangan mineral logam, 3). Pertambangan mineral bukan logam salah

satunya yaitu tanah liat , 4). Pertambangan batuan.

Pemanfaatan bahan-bahan galian tersebut dalam perundang - undangan

agar tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. Pengaturan,

pelaksanaan dan pengawasan bahan-bahan galian ini melibatkan pemerintah,

pengusaha dan masyarakat, sejalan dengan pemikiran Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Faktor

manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan

tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan baik pada faktor sosial

dan budaya, faktor fisik dan faktor biotik. Faktor sosial dan budaya yang

dapat mempengaruhi tingkat dampak kegiatan penambangan tanah liat,

diantaranya tingkat sosial masyarakat, tingkat pendapatan, pendidikan,

pekerjaan serta persepsi masyarakat. Dampak sosial budaya penambangan

terhadap wilayah di sekitar areal penambangan, umumnya terletak pada
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permasalahan yang sama yaitu jalur lintasan penambangan yang harus

melewati tanah dengan kepemilikan pribadi (private property), bangunan

jalan sebagai sarana transportasi menjadi rusak.

Dampak penambangan tanah liat terhadap lingkungan fisik yang

mungkin terjadi adalah tingkat kualitas air tanah, perubahan bentuk lahan,

perubahan produktifitas pertanian di daerah penambangan tanah liat.

Pemanfaatan bahan galian mineral bukan logam yaitu tanah liat yang

dilakukan masyarakat di Desa Jurang Jero Kecamatan Karanganom sebagai

bahan dasar dalam pembuatan batu bata dan genteng, mempunyai nilai

ekonomis yang sangat tinggi bagi pemerintah daerah dan masyarakat disekitar

penambangan, terutama dalam hal ini karena usaha pengelolaan batu bata dan

genteng yang harus dekat dengan bahan baku yaitu tanah liat, sehingga

diperlukan biaya transportasi dalam pengangkutan bahan baku. Usaha

penambangan ini menuntut adanya kesadaran masyarakat dan penambang

dalam perlindungan lingkungan hidup di lokasi penambangan bahan galian

mineral bukan logam tersebut. Tanah liat yang digunakan sebagai bahan baku

dan bahan utama dalam proses pembuatan batu bata dan genteng yang lokasi

tempat pembuatannya juga berada dekat dengan bahan bakunya,

pemanfaatannya kurang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Kesadaran masyarakat ini termasuk pula dalam memahami semua peraturan

perundang-undangan yang berlaku dibidang lingkungan hidup dan

pertambangan. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat dan pengusaha

pertambangan mengakibatkan rusaknya lingkungan disekitar lokasi
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pertambangan. Disamping itu, adanya pihak tertentu yang semata-mata ingin

mengambil keuntungan dengan mengabaikan pelestarian lingkungan hidup.

Desa Jurang Jero Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten

merupakan daerah yang kaya akan tanah liat yang tersedia dalam tanah.

Dimana kawasan pertambangan tanah liat ini merupakan kawasan pertanian

yang masih alami dan ekosistemnya, yang memiliki dataran tinggi dengan

adanya pertambangan tanah liat ini sebagai ajang pemerataan tanah yang

tidak melihat lingkungan disekitarnya. Banyaknya tempat pengeolahan batu

bata dan genteng yang dibangun dan mengambil bahan baku berupa tanah liat

dari alam di Desa Jurang Jero Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses penambangan tanah liat

dan dampak dari adanya penambangan tanah liat terhadap lingkungan fisik

disekitar. Dalam penelitian ini dampak penambangan tanah liat dibatasi oleh

peneliti dengan berbagai aspek seperti tingkat kualitas air tanah, perubahan

bentuk lahan, perubahan produktifitas pertanian di daerah penambangan tanah

liat. Pemikiran ini melatarbelakangi penelitian ini yang berjudul “ANALISIS

DAMPAK PENAMBANGAN TANAH LIAT TERHADAP

LINGKUNGAN FISIK DI DESA JURANG JERO KECAMATAN

KARANGANOM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016”
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang menjadi identifikasi

masalah dalam penelitian ini yaitu proses dari penambangan tanah liat, dan

dampak adanya penambangan tanah liat terhadap kondisi lingkungan fisik di

Desa Jurang Jero Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten yang digunakan

sebagai bahan baku dalam proses pembuatan batu bata dan genteng. Dimana

terjadi perubahan kondisi lingkungan fisik seperti tingkat kualitas air tanah,

perubahan bentuk lahan, perubahan produktifitas pertanian di daerah

penambangan tanah liat. Usaha untuk memperoleh bahan baku industri tidak

terlepas dari pengekplorasian lingkungan, artinya pengeksplorasian

lingkungan akan terus terjadi serta tidak dapat dihindari. Keterdapatan bahan

galian atapun tambang yang ada di bumi, dalam praktiknya akan

menimbulkan dampak positif dan negatif secara langsung maupun tidak

langsung terhadap kondisi lingkungan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa tidak dapat dipungkiri kegiatan

yang berkaitan dengan pertambangan tanah liat ini menyebabkan perubahan

lingkungan terutama lingkungan fisik yang ada di Desa Jurang Jero

Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten ini. Kondisi itulah yang

mendorong tekanan terhadap industri pertambangan yang memang tidak

memenuhi syarat-syarat dan kriteria penambangan yang baik dan benar.

Apabila tidak dilakukan penataan maka perilaku penambangan atapun galian

yang hanya mengedepankan “asal dapat menggali “ untuk memperoleh bahan

galian dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan
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dampak negatif lain dari kegiatan penambangan dan galian yang semakin

tidak terkendali yang dapat merusak lingkungan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang

telah diuraikan, agar pembahasan tentang analisis dampak penambangan

tanah liat terhadap lingkungan fisik lebih dalam maka masalah dalam

penelitian ini dibatasi pada :

1. Proses penambangan tanah liat di Desa Jurang Jero Kecamatan

Karanganom Kabupaten Klaten.

2. Dampak penambangan tanah liat terhadap lingkungan fisik :

a. Tingkat kualitas air tanah.

b. perubahan bentuk lahan

c. Perubahan produktifitas pertanian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada perumusan masalah maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penambangan tanah liat di Desa Jurang Jero

Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten ?

2. Bagaimana tingkat kualitas air tanah ?

3. Bagaimana perubahan bentuk lahan?

4. Bagaimana perubahan produktifitas pertanian ?
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan  rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan

dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Proses penambangan tanah liat di Desa Jurang Jero

Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.

2. Untuk mengetahui dampak adanya penambangan tanah liat terhadap

lingkungan fisik :

a. Tingkat kualitas air tanah

b. Perubahan bentuk lahan

c. Perubahan produktifitas pertanian

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi masyarakat, untuk memberi informasi mengenai pertambangan

tanah liat dengan mempersyaratkan tata cara penambangan yang

berwawasan lingkungan.

2. Bagi penambangan, untuk memberikan masukan kepada pertambangan

tanah  liat agar dapat mengantisipasi kerusakan lingkungan yang akan

terjadi di Desa Jurang Jero Kecamatan Karanganom.

5. Bagi  pemerintah  daerah,  untuk  memberikan  masukan  kepada  Pemda

mengenai dampak dan pengaturan pertambangan tanah liat serta upaya

pelestarian  lingkungan  khusunya  lokasi  pertambangan  tanah  liat  di

Desa Jurang Jero Kecamatan Karanganom.
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6. Menambah perbendaharaan hasil penelitian para mahasiswa di

perpustakaan Universitas Widya Dharma Klaten.

7. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai perbandingan

penelitian selanjutnya.

8. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

pada Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan ilmu

Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses Penambangan Tanah Liat

Proses penambangan tanah liat ini belum memperhatikan teknik

penambangan mulai dari memperhatikan penerapan prinsip dan nilai

lindung lingkungan, arah penggalian, pengamanan kestabilan lereng,

kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Alat-alat sederhana yang digunakan dalam penambangan tanah

liat ini seperti: 1) cangkul dan 2) keranjang. Hal ini dilakukan untuk

mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh penambang, walaupun

demikian dampak yang dihasilkan dari penggunaan alat sederhana itu

tetap merusak lingkungan fisik di Desa Jurang Jero Kecamatan

Karanganom Kabupaten Klaten.

2. Dampak penambangan tanah liat terhadap lingkungan fisik ini

merupakan aspek yang sangat mempengaruhi terhadap gejala fisik

dari deaerah penambangan tanah liat ini yang mempengaruhi kualitas

air, perubahan bentuk lahan serta produktifitas pertanian. Perlu

dilakukannya upaya perbaikan supaya lahan pertanian yang dijadikan

tempat penambangan tersebut dapat kembali produktif seperti sebelum

lahan tersebut ditambang.
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a. Kualitas Air Tanah

Dari hasil uji laboratorium dengan mengambil tiga sampel

yaitu hulu (sumur), tengah (jarak 500 m dari sumur), hilir (daerah

penambangan tanah liat) dengan berbeda tempat seperti sebelum

terjadinya penambangan tanah liat dan sesudah dilakukan

penambangan tanah liat yang menghasilkan beberapa parameter

mulai dari fisik, kimia, biologi dan bakteri coli yang

menunjukkan bahwa sebelum terjadinya penambangan tanah liat

menunjukan air memenuhi syarat untuk diminum sedangkan

setelah dilakukannya penambangan tanah liat ini menunjukan air

tidak memenuhi syarat air minum. Berarti adanya pengaruh dari

penambangan tanah liat yang dilakukan oleh penambang di Desa

Jurang Jero Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten ini.

b. Perubahan Bentuk Lahan

Kondisi perubahan bentuk lahan pasca penambangan

berdasarkan data monografi Desa Jurang Jero dan observasi

lapangan, daerah penelitian pada ketinggian 250 meter diatas ini

sudah tidak teratur karena dalam proses penambangan tanah liat

tidak memperhatikan teknik penambangan yang benar dengan

cara penambangan dibuat berjenjang, arah penggalian mengikuti

kontur, tinggi jenjang < 6 m, memperhatikan kualitas bahan

galian peralatan yang digunakan menjamin kesehatan dan

keselamatan kerja (K3) mengakibatkan banyak dampak yang
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ditimbulkan oleh penambangan tanah liat seperti erosi dan

longsor.

c. Produktivitas pertanian

Menganalisis kondisi di lapangan pasca penambangan dari

3 indikator di atas yaitu : luas lahan, penggunaan lahan dan

kesuburan lahan pertanian, maka dapat disimpulkan produktivitas

pertanian di daerah penelitian sudah tidak produktif lagi untuk

kegiatan pertanian karena luas lahan yang terus berkurang akibat

penambangan yang masih berjalan, selain itu juga hasil Sebelum

Dilakukannya Penambangan Tanah Liat menandakan bahwa luas

lahan 1 Ha yang ditanami padi 100.000 menghasilkan 5 ton beras.

Sebaliknya setelah dilakukannya penambangan tanah liat

menghasilkan 3 ton beras.

3. Hasil dari tabel frekuensi menunjukkan bahwa penambangan tanah

liat masuk dalam skor kategori sebesar 45 % yang termasuk dalam

kategori sedang sedangkan dampak penambangan tanah liat terhadap

lingkungan fisik masuk dalam skor kategori sebesar 60 % yang

dikategorikan tinggi. Kemudian hasil dari analisis korelasi product

moment menunjukkan bahwa hasil rxy adalah 0.994, dikonsultasikan

dengan nilai r tabel taraf signifikasi 5% adalah 0.444. Ini berarti

bahwa rxy lebih besar dari r tabel dan hipotesis dapat diterima. Jadi,

ada hubungan antara proses penambangan tanah liat dan dampak

penambangan tanah liat terhadap lingkungan fisik di Desa Jurang Jero,
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Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten tahun 2016 masuk dalam

kategorikan tinggi.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan, penyusunan dan

penyuluhan serta mengharuskan kepada penambang untuk mempunyai

surat izin penambangan daerah kepada pemilik lahan maupun pekerja

penambangan sehingga diharapkan adanya evaluasi dan pengawasan

rutin dari kegiatan penambangan sehingga dampak positif dari

penambangan dapat terus ditingkatkan akan tetapi dampak negatifnya

dapat diminimalisir serta menerapkan kebijakan mereklamasi lahan

pada setiap usaha penambangan

2. Diharapkan kepada para pekerja penambangan tanah liat dengan

adanya potensi tanah liat di Desa Jurang Jero Kecamatan Karanganom

Kabupaten Klaten yang melimpah perlu adanya kesadaran untuk

menghargai sumber daya lahan yang ada dengan tidak

mengeksploitasinya secara habis-habisan tanpa memperhatikan

kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Meskipun tanah yang

dieksploitasi merupakan tanah milik pribadi yang bersifat perorangan

justru seharusnya lebih memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

dari pada melakukan usaha penambangan untuk mencari suatu

keuntungan yang lebih besar. Hal ini dilakukan agar kerusakan

lingkungan dapat dikendalikan dan diminimalisir sehingga potensi

tanah liat yang melimpah dapat menjadi sumber penghidupan bukan
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menjadi sumber bencana di Desa Jurang Jero Kecamatan Karanganom

Kabupaten Klaten.
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