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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu negara yang kaya akan sumber dayanya yang berlimpah 

adalah indonesia, baik sumber daya alam laut, darat maupun udara. Sumber 

daya merupakan seluruh potensi lingkungan yang dapat memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam yang penting bagi kehidupan 

manusia salah satunya adalah bahan galian. Bahan galian sendiri ialah hasil 

dari pertambangan yang di peroleh dengan cara pelepasan dari batu 

induknya dalam kerak bumi yang terdiri dari mineral-mineral.Berikut 

disajikan tabel Produksi Barang Tambang Mineral Tahun 2013-2017: 

Tabel 1.1 Produksi Barang Tambang Mineral, 2013-2017 

Barang Tambang 

Mineral 2013 2014 2015 2017 

Batu Bara 458.462.513 432.742.874 405.871.432 461.087.227 

Bauksit - 2.539.274 - 1.294.236 

Nikel 65.047.388 39.034.912 34.063.566 6.557.391 

Emas 59.804 69.349 92.339 100.514 

Perak - - - - 

Granit - - - - 

Pasar Besi 22.353.337 5.951.400 3.838.546 1.955.926 
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  Sumber: Data BPS Produksi Barang Tambang Mineral 1996-2017 

 Pada tabel produksi barang tersebut dapat dlht bahwa tambang 

mineral pada tahun 2013-2017 menunjukan bahwa barang tambang mineral 

pada batu bara setiap tahunnya mengalami peningkatan pada jumlah 

produksinya mencapai kenaikan drastis di tahun 2017 yaitu sebesar 

461.087.227 dan mengalamipenurunan di tahun 2015. Produksi nikel 

meningkat di tahun 2013 sebesar 65.047.388 setiap tahunya produksi nikel 

menurun. Pasir besi meningkat pada tahun 2013 dan produksinya pun juga 

menurun setiap tahunnya. Produksi tembaga mengalami kenaikan setiap 

tahunnya di tahun 2017 naik sebesar 2.253.461. 

Bahan galian sendiri digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu 

golongan  a, meliputi bahan galian strategis untuk perekonomian dan 

kesejahteraan negara, dan bahan galian vital termasuk golongan b yang 

memenuhi hajat hidup orang banyak.1 Bahan galian tersebut sangat di 

butuhkan untuk pembangunan sarana prasarana fisik seperti jalan, jembatan, 

gedung, dan kegiatan industri. Bahan galian yang sangat di butuhkan dalam 

proses pembangunan salah satunya adalah pasir dan kualitas pasir sangat 

berpengaruh dalam proses pembangunan.  

                                                           
1Ahmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, (Jakarta: Gramedian Pustaka 

Utama, 2006), hlm. 3. 

 

Konsentrat Tin 59.412 51.801 93.180 71.531 

Konsentrat 

Tembaga 

1.909.548 1.571.596 2.282.831 2.253.461 
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Pasir termasuk ke dalam bahan galian material granular alami yang 

belum terkonsolidasi. Pasir terbentuk karena proses pelapukan fisik dan 

kimia pada batuan yang memilliki ukuran 0,0625 sampai 2 mm. Adapun 

bahan utama dalam pembentukan pasir adalah Silicon dioksida dan batuan 

kapur. Pasir dapat di bedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pasir beton, 

pasir pasang, pasir merah, pasir elod, dan pasir sungai. 

Pasir sungai memiliki ukuran butiran tidak terlalu besar maupun kecil. 

Ukuran butiran tersebut antara 0,063 mm hingga 5 mm. Pasir ini di ambil 

langsung dari sungai dan biasanya merupakan hasil gigisan dari batuan 

sungai yang keras dan tajam. Jenis pasir sungai di jadikan sebagai 

komoditas tambang yang sangat berperan penting dalam bahan baku 

material, misalnya untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan 

karakteristiknya, pasir sungai di gunakan untuk campuran pengecoran dan 

pondasi rumah, karena pasir jenis ini di percaya dapat menjadikan pondasi 

lebih kuat dan tahan lama. 

Sumber-sumber pasir sungai dapat di ambil langsung dari sungai, yang 

mana di Indonesia sendiri ada banyak sungai yang bisa di ambil pasirnya. 

Salah satunya adalah Sungai Brantas yang mengalir di sepanjang wilayah 

Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, dan Mojokerto. Diantara 

wilayah aliran sungai tersebut, wilayah Tulungagung aktiftas penambangan 

pasirnya menjadi mata pencaharian penduduk yang berada di sekitar sungai. 

Lokasi penambangan pasir di Tulungagung salah satunya berada di Desa 

Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Di sana 
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penambangan pasirnya banyak diminati sebagai mata pencaharian, di mana 

pasir tersebut di jual dan di olah untuk bahan pembuatan batako. Selain 

pasir, batu dari Desa Ngujang juga memiliki kualitas yang baik dan 

digunakan sebagai bahan untuk pembangunan fisik. Kegiatan penambangan 

pasir dan batu sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Ngujang yang dekat 

dengan Sungai Brantas. Kegiatan usaha tersebut digunakan sebagai salah 

satu mata pencaharian untuk menambah penghasilan bagi mereka. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada masyarakat sekitar Desa Ngujang 

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa 

dalam satu hari penambang pasir akan memperoleh upah kotor sebesar Rp 

100.000,00 –Rp 300.000,00.  

Di Desa Ngujang sendiri, kegiatan penambangan pasir masih 

menggunakan cara tradisional yaitu dengan menggunakan alat bantu perahu 

untuk mengambil pasir.Kegiatan penambangan pasir yang besar sebenarnya 

dapat merusak lingkungan. Meskipun demikian, kegiatan penambangan 

paisr di Desa Ngujang menjadi daya tarik sendiri sehingga banyak 

penduduk yang mendekati lokasi penambanganan. 

Kegiatan penambang pasir dan batu tersebut secara tidak langsung 

memberikan dampak terhadap masyarakat di sana, di lihat dari segi 

positifnya aktivitas penambangan pasir di gunakan sebagai mata 

pencaharian penduduk, seperti pekerja penambangan, sopir kendaraan 

pengantar pasir dan kuli angkut pasir. Pekerjaan penambangan pasir tidak 



5 
 

memerlukan pendidikan yang tinggi dan keahlian khusus melainkan hanya 

memerlukan peralatan penggalian sederhana.  

Dari segi negatifnya kegiatan penambangan pasir mendatangkan dampak 

buruk terhadap lingkungan. Setiap bentuk penambangan yang mengambil 

ataupun mengeksploitasi mengakibatkan menurunya tingkat kualitas 

lingkungan yang tidak terelakan lagi,  misalnya saja lapisan pasir sungai 

semakin lama semakin berkurang menyebabkan menurunya dasar Sungai 

Brantas, kerusakan jalan yang disebabkan karena banyaknya kendaraan 

pengangkut pasir yang sering melewati area tambang pasir, sehingga jalan 

di area sekitar pertambangan menjadi rusak, kerusakan jembatan yang 

merupakan sarana prasarana umum karena fondasi jembatan yang ada di 

dasar sungai maka semakin lama semakin berpindah karena semakin 

menurunnya dasar sungai, dan perubahan alur sungai yang di sebabkan 

akibat penambangan pasir sungai.2 

Pasca pertambangan juga mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan 

tanah daya produksi di sekitar lahan menurun . Hal tersebut adalah dampak 

buruk dari aktivitas pertambangan pasir yang menimbulkan menurunnya 

tingkat kualitas lingkungan yang mesti diterima oleh masyarakat sekitar. 

Jadi upaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi ialah harus menjaga 

kelestarian lingkungan yang dapat di uangkan, dari pertambahan kualitas 

                                                           
2Herman Hidayat, Deformasi ketahanan Sosial, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 

2019),hlm. 188. 
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lingkungan dan terhindarnya biaya dalam menanggulangi kerusakan 

lingkungan.3 

Dalam melaksanakan aktivitas penambang pasir, para pekerja saling 

berkerja sama dalam  memenuhi kebutuhan. Kerja sama ini terjadi agar apa 

yang menjadi keinginan dapat tercapai. Hal ini dapat kita lihat dalam 

kerjasama antara pemilik truk pasir dengan para pekerja tambang pasir 

(pemanol) dalam sebuah usaha penambangan pasir pada tepi sungai Brantas 

yang terdapat di Desa Ngujang Kecamatan kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung, yang mana dalam mekanisme pelaksanaannya ada yang 

menggunakan sistem bagi hasil.  

Sistem bagi hasil pada penambangan pasir ini merupakan bentuk 

pemanfaatan tanah tepi sungai dimana pembagian hasil di bagi antara 

pemilik truk pasir dengan para penambangpasir, masing–masing pihak 

berhak atas segala keuntungan atas usaha yang dilaksanakan menurut 

perbandingan tertentu dari hasil penambangan pasir tersebut. Hal ini sejalan 

dengan firman Allah SWT, dalam Q.S An Najm: 39.  

ِن ِإَّلَّ َما َسَعىَٰ   َوأَن لَّْيَس ِلْْلِنسََٰ

Artinya: ... dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 

apa yang telah diusahakannya.4 

 

                                                           
3 Salim, Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia, (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia,2018 ),  Hlm. 121. 
4 Depatemen Agama RI , Al-Quran dan Terjemahannya, Surat An Najm ayat 39. 
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Praktek bagi hasil penambangan pasir seperti ini merupakan salah satu 

bentuk interaksi sesama manusia. Interaksi tersebut berdampak hukum 

karena terdapat beberapa pihak yang melakukan perjanjian, antara lain dari 

pihak yang memiliki tanah gisik yang menjual tanahnya untuk 

penambangan pasir dengan pihak pemilik truk angkut pasir, dan ada juga 

terjadi perjanjian antara pemilik truk angkut pasir dengan pemanol. Dari 

perjanjian kerja antara pemilik truk angkut pasir dengan pemanol munculah 

hak dan kewajiaban diantara kedua belah pihak, diantara hak yang harus 

diterima oleh pemanol adalah upah yang sesuai dengan jerih payahnya. 

Upah adalah suatu hal yang perlu, bahkan harus dibicarakan dalam 

perjanjian kerjasama, karena kelangsungan hidup penambang dan anak-

anak mereka tergantung pada upah yang mereka terima. 

Dengan banyaknya para penambang pasir di Desa Ngujang yang 

melakukan kegiatan penambangan, menyebabkan banyak pasir yang dapat 

dihasilkan, sehingga nilai guna pasir juga bertambah. Semakin besar nilai 

guna dari pasir, secara otomatis juga akan mempengaruhi pendapatan yang 

diperoleh penambang pasir tersebut. Dengan semakin banyaknya pasir yang 

diperoleh maka penambang pasir akan memperoleh banyak pendapatan, dan 

dari pendapatan ini bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian di 

Desa Ngujang. Selain itu, dengan adanya kerusakan lingkungan yang 

ditimbulkan dari proses penambangan pasir, secara tidak langsung  juga 

menyebabkan para penambang pasir tidak bisa mencari pasir di tempat 
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tersebut sehingga pendapatan yang diperoleh akan berkurang dan kegiatan 

perekonomian di Desa Ngujang bisa terhambat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Nilai Guna Ekonomi Dan Dampak 

Penambangan Pasir Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di 

Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung 

Provinsi Jawa Timur”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana nilai guna ekonomi penambangan pasir terhadap 

peningkatan pendapatan di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru 

Kabupaten Tulungagung? 

2. Bagaimana dampak penambangan pasir terhadap peningkatan 

pendapatan di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis nilai guna ekonomi 

penambangan pasir terhadap peningkatan pendapatan di Desa 

Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penambangan pasir 

terhadap peningkatan pendapatan di Desa Ngujang Kecamatan 

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. 
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D. Pembatasan Masalah 

Obyek penelitian ini yaitu para penambang pasir di Desa Ngujang 

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini mengacu 

pada peranan nilai guna ekonomi dan dampak dari penambangan pasir, nilai 

guna ini dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penelitian yang sejenis Dapat memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademis 

Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

secara teoritis maupun konseptual dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai tambahan 

kontribusi sumbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain 

dalammenyusun kebijaksanaan yang akan diambil, khususnya 

untukperbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagun, yang 

berkaitan eratdengan lapangan kerja. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

nilai guna dan dampak yang di timbulkan akibat adanya 
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penambangan pasir khususnya di Kota Tulungagung. Di 

harapkan nantinya dapat menambah menambah pengetahuan 

masyarakat khusunya tentang penambangan pasir. 

c. Bagi Peneliti Lanjutan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi adik 

tingkat secara umum untuk lebih mengetahui dan memahami 

bagaimana dalam mengoptimalkan dalam strategi bisnisnya. 

F. Definisi Istilah 

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan 

beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Ekonomi  

Secara umum ekonomi di artikan sebagai ilmu yang mempelajari 

aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, 

dan distribusi terhadap barang dan jasa.5 

2. Nilai guna 

Nilai guna merupakan kepuasan dan kenikamatan yang diperoleh 

seseorang dalam mengkonsumsi barang atau jasa, kepuasan yang 

semakin tinggi akan menambah nilai guna barang atau jasa tersebut.6 

3. Penambangan  

Penambangan merupakan suatu cara melakukan kegiatan eksplorasi, 

produksi, dan penjualan. Penggolongan bahan galian diantaranya, 

                                                           
5Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syariah, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 2. 
6Alam S, Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2013), Hlm. 39. 
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ada golongan a, merupakan bahan galian straegis untuk 

perekonomian dan keamanan Negara, golongan b bahan galian vital, 

yang dapat memenuhi kebutuhan hidup semua orang.7 

4. Dampak  

Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi dari sebuah 

tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan tertentu. Dampak pada umumnya terbagi 

menjadi dua yaitu ada dampak positif dan dampak negatif, 

penjelasan dari dampak positif ialah akibat baik dan menguntungkan 

sedangkan dampak negatif merupakan akibat yang merugikan dan 

cenderung memperburuk keadaan.8 

5. Pendapatan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pendapatan adalah 

hasil kerja usaha atau sebagainya. Sedangkan pendapatan dalam 

manajemen ialah uang yang di terima oleh perorangan, dalam 

bentuk gaji, upah, sewa, ongkos, komisi bunga dan laba.9Dalam 

melakukan suatu usaha pendapatan merupakan suatu unsur yang 

harus dilakukan, karena dalam menjalankan suatu usaha tentu ingin 

melihat nilai atau jumlah pendapatan yang didapat selama 

melakukan usaha. Menurut Sumitro Joyohadikusumo “Pendapatan 

                                                           
7Sudibyakto, Manajemen Bencana Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

2012),Hlm. 74. 
8Nyoman Sudiro dan Putu Eka Wirawan, Daya Tarik Wisata Jogging Track, (Badung: 

Nilacakara, 2018),hlm. 43 
9Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai 

Pustaka, 1998), hlm. 182. 
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merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup 

masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh 

setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita dimana pendapatan 

perkapita menjadi tolok ukur perkembangan atau kemajuan 

ekonomi”. 

6. Bagi Hasil 

Bagi hasil adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan. 

Jadi maksud dari judul menganalisis nilai guna ekonomi dan 

pengaruh penambangan pasir terhadap tingkat pendapatan 

masyarakat di Desa Ngujang ialah untuk mengetahui nilai guna 

ekonomi penambangan pasir terhadap peningkatan pendapatan di 

Desa Ngujang, mengetahui dampak penambangan pasir terhadap 

peningkatan pendapatan di Desa Ngujang. Jumlah penduduk yang 

semakin besar tentu kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan 

papan menjadi meningkat.  Penyediaan kebutuhan manusia dipenuhi 

dengan menjaga sumberdaya yang ada. Salah satu usaha guna 

memenuhi kebutuhan pemanfaatan sumber daya alam  ialah di 

sektor pertambangan. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka perlu disusun sistematika 

pembahasan. Diantaranya: 

Bab I Pendahuluan:Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, 

penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab II Landasan Teori:Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini berisi 

tentang kajian teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual. 

Bab III Metode Penelitian:Bab ketiga adalah metode penelitian. Bab ini 

terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

absahan dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV Hasil  Penelitian: Bab keempat berisikan hasil dan pembahasan 

penelitian.  

Bab V Pembahasan: Bab kelima berisi tentang pembahasan mengenai 

analisi nilai guna ekonomi dan dampak penambangan pasir terhadap tingkat 

pendapatan masyarakat Desa Ngujang. 

Bab VI Penutup: Penutupan berisikan kesimpulan dan saran yang 

merupakan akhir dari penelitian. Bab ini berisikan kesimpulan yang didapat 

dari hasil pembahasan serta saran-saran ditujukan oleh peneliti kepada 

parapihak yang berkepentingan dengan daftar rujukan, lampiran-lampiran 

serta daftar riwayat hidup.
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