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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan papan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi 

individu manusia setelah pangan dan sandang. Pemenuhan kebutuhan dasar 

bagi setiap individu manusia pasti selalu diutamakan dari pada kebutuhan 

sekundernya. Menurut Tjodronegoro (1998), tanah yang menjadi aset utama 

bagi rakyat banyak adalah tanah untuk bercocok tanam yang merupakan 

sumber kehidupan utamanya. Sumber daya tanah bersifat multifungsi dalam 

aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang, baik di bidang pertanian 

maupun non-pertanian. Di bidang pertanian tanah digunakan sebagai lahan 

untuk bertani sehingga dapat menghasilkan produksi yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan di bidang non-pertanian tanah 

digunakan untuk tempat pemukiman, perkantoran, pendidikan, industri, 

kehutanan, transportasi, pertambangan maupun tempat lainnya. Di bidang 

pertanian, lahan merupakan sumber daya yang sangat penting, baik bagi petani 

maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada kenyataan 

bahwa di Indonesia kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan pertanian 

(Catur, 2010). 

Penggunaan tanah yang paling luas adalah untuk sektor pertanian yang 

meliputi penggunaan untuk pertanian tanaman pangan, untuk kehutanan 

maupun untuk ladang penggembalaan dan perikanan. Untuk daerah kota 

khususnya, penggunaan tanah yang utama adalah untuk pemukiman, serta 
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untuk industri dan perdagangan. Penggunaan tanah untuk rekreasi juga 

menempati urutan yang tinggi yaitu meliputi pantai, pengunungan ataupun 

danau. Di dalam sektor pertanian, Nilai Tukar Petani juga berhubungan 

dengan adanya alih fungsi lahan pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah 

salah satu alat ukur kesejahteraan petani. NTP dihitung dari rasio harga yang 

diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Konsep ini 

secara sederhana menggambarkan daya beli pendapatan petani. NTP menjadi 

pilihan satu-satunya bagi pengamat pembangunan pertanian dalam menilai 

tingkat kesejahteraan petani. Jika penggunaan lahan pertanian semakin banyak 

beralih fungsi menjadi lahan non pertanian, hal ini dapat mempengaruhi 

kesejahteraan rumah tangga petani di dalam Nilai Tukar Petani.  

Sektor pertanian yang menjadi salah satu unsur utama dalam 

menunjang kehidupan manusia yang merupakan sumber daya alam strategis 

dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup 

masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap penyediaan lapangan 

kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Perkembangan kegiatan 

masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai wadah untuk bertempat tinggal, 

melakukan bisnis, pemenuhan akses umum dan fasilitas yang lain meningkat 

dengan sangat cepat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan 

perkembangan ekonomi, hal itu akan menyebabkan lahan yang tersedia 

semakin menyempit karena untuk kepentingan hidup individu manusia. 

Perubahan ekonomi disuatu wilayah akan memungkinkan sektor ekonomi 

lainnya tumbuh dan akan mendorong peningkatan permintaan lahan untuk 
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berbagi kebutuhan seperti pemukiman, industri, jasa, dan kegiatan lainnya. 

Oleh karena persediaan lahan tidak berubah dalam suatu wilayah maka 

perubahan tersebut akan menggeser peranan sektor pertanian ke sektor non 

pertanian yang juga memerlukan lahan. Lahan sawah akan mendapat tekanan 

permintaan untuk penggunaan bagi kepentingan kegiatan non pertanian. 

Oleh karena itu lahan tanah memiliki nilai ekonomi dan nilai pasar 

yang berbeda-beda. Lahan tanah di perkotaan yang digunakan untuk untuk 

kegiatan industri dan perdagangan biasanya memiliki nilai pasar yang tertinggi 

karena di situ terletak sumber penghidupan manusia yang paling efisien dan 

memberikan nilai produksi yang tertinggi. Yang secara umum dapat diketahui 

bahwa para pemilik lahan cenderung menggunakan miliknya untuk tujuan-

tujuan yang memberikan penghasilan yang tertinggi. 

Kebijakan pemerintah menyangkut pertanian ternyata sebagian 

besarnya tidak berpihak pada sektor itu sendiri. Hal ini dicerminkan dengan 

semakin maraknya peralihan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 

Selain itu, jumlah penduduk yang semakin tinggi padahal jumlah lahan tidak 

pernah bertambah dan berubah. Lahan pertanian yang menjadi korban untuk 

memenuhi kebutuhan lahan penduduk, yang mana penduduk dan kegiatan 

ekonomi tersebut membutuhkan pijakan lahan, sehingga mengakibatkan 

kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat.  

Tingkat pendidikan penduduk juga mempengaruhi besarnya jumlah 

luas lahan pertanian. Di samping lahan pertanian diubah menjadi bangunan 

untuk akses pendidikan, petani juga dapat menjual lahan pertaniannya untuk 
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biaya pendidikan. Sebagian besar penduduk di Indonesia berada di daerah 

pedesaan dan sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai petani 

(BPS,2000). Pendapatan petani saat ini, baik secara nominal maupun riil 

relatif masih rendah jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Hal ini 

disebabkan sebagian besar petani khususnya di Indonesia adalah petani kecil 

yang dicirikan oleh terbatasnya pengetahuan terhadap penguasaan sumber 

daya, sangat menggantungkan hidupnya pada usaha tani, rendahnya tingkat 

pendidikan dan rendahnya akses terhadap sumber modal. Hal tersebut 

memunculkan pemikiran tradisional yang mengatakan bahwa untuk mencapai 

standar hidup yang lebih baik, seseorang tidak boleh berhenti belajar, dan 

semakin tinggi pendidikan yang dicapai seseorang maka akan semaikn besar 

kemungkinan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik dalam 

hidupnya.  

Tabel 1.1 

Peningkatan Jumlah Gedung Sekolah di Kabupaten Bantul (2011-

2013) 

Tahun Jumlah Gedung Sekolah 

2011 1.035 

2012 1.046 

2013 1.066 

Sumber : BPS Kab. Bantul 

Dari tabel 1,1 diatas, data BPS mencatat pada tahun 2011 hingga tahun 

2013 dapat diketahui bertambahnya gedung sekolah yang terdapat di 

Kabupaten Bantul. Pada tahun 2011 terdapat 1.035 gedung sekolah, tahun 

2012 terdapat 1.046 gedung sekolah dan tahun 2013 terdapat 1.066 gedung 
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sekolah. Jumlah tersebut terbukti jika setiap tahunnya lahan yang ada di 

Kabupaten Bantul berkurang untuk dijadikan tempat pendidikan. Setiap 

tahunnya terdapat 11 hingga 20 bangunan baru yang dijadikan gedung 

pendidikan dibangun di Kabupaten Bantul. 

Pemanfaatan lahan tanah untuk berbagai penggunaan bertujuan untuk 

menghasilkan barang-barang pemuas kebutuhan manusia, jumlah kebutuhan 

manusia terus meningkat sebagai akibat dari jumlah penduduk yang terus 

bertambah dan ekonomi yang berkembang. Untuk mengejar pemenuhan 

kebutuhan manusia yang terus berkembang dan juga pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi, pemanfaatan lahan tanah seringkali kurang bijaksana dan untuk 

jangka pendek, sehingga kurang mempertimbangkan kelestarian sumber daya 

tanah tersebut. Akibat pemanfaatan tanah  yang kurang bijaksana ini adalah 

berkurangnya persediaan sumber daya lahan tanah yang tinggi kualitasnya dan 

manusia semakin tergantung pada sumber daya tanah yang semakin rendah 

kualitasnya. 

Beberapa kasus menunjukkan jika disuatu lokasi terjadi alih fungsi 

lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih 

fungsi secara progesif. Menurut Irawan, 2005, dalam M. Iqbal dan 

Sumaryanto, 2007, hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu : 

Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau 

industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesbilitas di lokasi tersebut 

menjadi semakin kondusif untuk pengembangan pemukiman atau industri 

yang akhirnya mendorong akan meningkatnya permintaan lahan oleh investor 
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lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan disekitarnya meningkat. 

Kenaikan harga lahan tersebut menarik bagi pemilik lahan untuk menjualnya, 

yang pada akhirnya lahan tersebut beralih fungsinya ke non pertanian. 

Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsnag petani 

lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Wibowo, 1996 dalam M.Iqbal dan 

Sumaryanto, 2007, menambahkan bahwa pelaku pembelian tanah biasanya 

bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan 

yang sementara tidak digunakan, yang secara umum rentan terhadap proses 

alih fungsi lahan. 

Secara empiris lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi 

lahan adalah sawah (M. Iqbal dan Sumaryanto, 2007). Hal tersebut disebabkan 

oleh : 

a. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem 

dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan 

agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga 

lebih tinggi, 

b. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah 

perkotaan,  

c. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah 

persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering, 

d. Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri 

cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana 
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pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) 

ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan. 

Alih fungsi lahan pertanian sawah banyak terjadi di Pulau Jawa 

tepatnya di bagian Pantura yang merupakan lumbung padi Indonesia, 

khususnya di Pantura Jawa Barat (Tangerang, Bekasi, Serang, dan 

Karawang). Lahan yang subur tersebut di konversi menjadi pemukiman, 

industri, dan prasarana yang luasnya lebih besar bila dibandingkan dengan 

perluasan sawah baru. Hal tersebut menyebabkan luas lahan sawah 

mengalami penyusutan yang cukup besar. Begitu juga di Daerah Istimewa 

Yogyakarta khususnya pada Kabupaten Bantul, yang mana kabupaten 

Bantul mempunyai prospek yang cerah bagi para investor khususnya di 

bidang usaha dan perumahan, karena di daerah Kabupaten Bantul tersebut 

masih terdapat dan banyak lahan pertanian yang strategis untuk 

dikeringkan, dan diubah menjadi tempat usaha perindustrian dan tempat 

pemukiman.  

Selain itu para investor lebih banyak membangun property di 

wilayah Kabupaten Bantul karena wilayah tersebut tidak begitu jauh dari 

pusat kota. Akan tetapi dengan semakin banyaknya pengembang property 

yang mendirikan pemukiman di wilayah yang sebagian besar merupakan 

lahan pertanian dan lahan produksi pangan, menyebabkan pengalihan 

fungsi lahan terjadi di wilayah tersebut.  Sumber data Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Kabupaten Bantul, tahun 2010, data alih fungsi lahan pada 

tahun 2008 ke tahun 2009, penggunaan lahan pertanian ke non pertanian 
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meningkat sebesar 40,65 ha, luas lahan 16.085,6390 ha menjadi 

16.046,2198 ha. 

TABEL 1.2 

Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Ke Non Pertanian di Kabupaten 

Bantul Tahun 2010 

No 
Jenis Penggunaan Lahan Non 

Pertanian 
Luas (m2) 

1 Rumah Tinggal 153.589 

2 Rumah Tinggal & Tempat Usaha 92.251 

3 Perumahan 177.608 

4 Industri 10.686 

5 Rumah Sakit 6.385 

6 Toko 4.836 

7 Gudang 24.727 

8 Pendidikan 14.356 

9 Lain-Lain 85.386 

 Jumlah 572.824 

Sumber : BPN, 2010 

Jika dilihat pada tabel 1.2 dapat dibuktikan dengan tingginya 

pemukiman dengan jumlah perumahan yang dibangun pada penggunaan 

lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Bantul dengan luas 177.608 

m2. Dan rumah tinggal dari lahan pertanian ke lahan non pertanian seluas 

153.589 m2. Kemudian pada tingkat ke tiga untuk rumah tinggal dan 

tempat usaha seluas 92.251 m2. Hal tersebut sangat terbukti dengan adanya 

pengembang usaha dan pengembang pemukiman yang membangun di 

daerah Kabupaten Bantul. Namun dari majunya bisnis perumahan tersebut 

terdapat efek yang negatif, salah satunya adalah menyempitnya lahan 
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persawahan. Lahan pertanianlah yang menjadi korban dari bisnis ini, 

karena alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul mencapai rata-rata 

20 hektar per tahun.  

Akan tetapi pada sektor pertanian merupakan penyumbang pertama 

terbesar dalam aktivitas perekonomian Kabupaten Bantul dibandingkan 

dengan sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran. 

TABEL 1.3 

Tabel Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten 

Bantul Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah) 

 

Sektor 2010 2011 2012 2013 

Pertanian 
933.260 920.457 955.730 969.910 

Industri 

Pengolahan 
647.939 690.977 692.762 715.653 

Perdagangan, 

Hotel, dan 

Restoran 
789.789 839.997 901.754 969.070 

PDRB 3.967.928 4.177.204 4.400.313 4.645.476 

 Sumber: BPS,2014 

 Dari tabel 1.3 pada produk domestik bruto dilihat dari lapangan 

usaha atas dasar harga berlaku dalam juta rupiah pada tahun 2010-2013, 

sektor pertanian selalu unggul dalam menyumbangkan perekonomian 

Kabupaten Bantul yang pada tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. 

Akan tetapi pada tahun 2011, sektor pertanian mengalami penurunan atau 

perlambatan laju pertumbuhan. Nilai tambah dari sektor pertanian ini dalam 

menyumbang perekonomian Kabupaten Bantul tidak sebaik tahun 

sebelumnya. Tetapi pada tahun 2012 hingga 2013 sektor pertanian kembali 

unggul dalam menyumbangkan perekonomian di Kabupaten Bantul dengan 
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peningkatan sebesar 969.910, sehingga PDRB menurut lapangan usaha atas 

harga konstan sebesar 4.640.376 juta rupiah. 

Luas lahan pertanian yang semakin menyusut di Kabupaten Bantul 

menjadi satu permasalahan sosial karena Kabupaten Bantul memiliki tanah 

yang subur dan masyarakat yang mayoritas sebagai petani harus mengikuti 

arus perekonomian menuntut adanya alih fungsi lahan pertanian. 

Penyusutan hasil pertanian di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari data yang 

didapat memalui pengkajian terhadap laporan tahunan Dinas Pertanian dan 

Kehutanan tahun 2005-2011 Kabupaten Bantul, bahwa penyusutan lahan 

dapat dilihat pada tahun 2005 lahan sawah di Bantul seluas 15.991 ha, 

tahun 2006 seluas 15.945 ha, tahun 2007 seluas 15.945 ha, tahun 2010 

seluas 15.465 ha, dan tahun 2011 seluas 15.452 ha. Penurunan hasil 

pertanian yang semakin menurun setiap tahunnya merupakan fenomena di 

daerah yang penting dan perlu pengkajian terkait regulasi alih fungsi lahan 

pertanian menjadi perumahan di kabupaten tersebut. 

Tabel 1.4 

Alih Fungsi Lahan Pertanian di DIY thun 2011 Dilihat dari Lahan 

Bukan Sawah dan Lahan Bukan Pertanian 

Tahun Tingginya Alih Fungsi Lahan 

2011 262.089 Ha 

2012 262.216 Ha 

2013 262.253 Ha 

Sumber : BPS DIY 

Dilihat pada tabel 1.4, tingginya alih fungsi lahan di wilayah DIY 

menurut data dari BPS tahun 2011 dilihat dari lahan bukan sawah dan lahan 



11 
 

bukan pertanian menurut jenis penggunaan total 262.089 Ha dan menaik 

pada tahun 2012 dengan total lahan 262.216 Ha dan pada tahun 2013 

mencapai total 262.253 Ha. Seperti di Kabupaten Bantul yang berdampak 

pada keberlangsungan usaha pertanian. Lahan bukan sawah dan lahan 

bukan pertanian menurut jenis penggunaan pada tahun 2011 dengan total 

35.220 Ha dan jumlah penduduk 921.263 jiwa dan pada tahun 2012 

mengalami penurunan lahan menjadi 35.203 Ha dengan jumlah penduduk 

930.276 jiwa dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan lahan menjadi 

35.214 Ha dan total pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 955.015 

jiwa.  

Dari data BPS di dapatkan penurunan luas lahan pertanian yang 

tinggi dibarengi dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten 

Bantul. Dengan jumlah penduduk yang meningkat maka diperlukan juga 

peningkatan lapangan kerja dan peningkatan kebutuhan akan lahan, baik 

untuk pembangunan infrastruktur, tempat tinggal, tempat bisnis dan lain 

sebagainya. 

Dengan memperhatikan perubahan jumlah luas lahan pertanian 

tersebut, area pertanian dari tahun ke tahun mengalami penyusutan. Hal ini 

dikarenakan laju pembangunan dan pengembangan wilayah yang cukup 

pesat. Pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur 

baik berupa jalan, bangunan, industri dan pemukiman. Dengan kondisi 

demikian, diduga permintaan terhadap lahan untuk penggunaan hal tersebut 

semakin meningkat. Akibatnya banyak lahan sawah terutama yang berada 
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di sektor perkotaan, mengalami alih fungsi ke penggunaan tersebut. Di 

samping itu, dalam sektor pertanian itu sendiri, kurang intensifnya pada 

usaha tani, lahan sawah diduga akan menyebabkan terjadi alih fungsi lahan 

ke tanaman pertanian lainnya. Luas lahan pertanian tidak akan pernah 

bertambah luas akan tetapi permintaan terhadap tanah terus meningkat 

untuk sektor non-pertanian. Proses alih  fungsi lahan tanah yang terjadi di 

Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang semakin 

meningkat. Hal tersebut akan menimbulkan dampak pada berkurangnya 

jumlah lahan untuk pertanian dan berubahnya mata pencaharian penduduk 

yang bekerja sebagai petani. 

Oleh karena itu hal ini menarik untuk diteliti dengan adanya 

pembangunan pemukiman, pertumbuhan bisnis dan ekonomi, dan 

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, dan nilai tukar petani 

merupakan penyebab dari tingkat luas lahan pertanian yang cenderung terus 

mengalami penurunan di Kabupaten Bantul. 

B. Batasan Masalah 

 Penulis membatasi pembahasan masalah pada peningkatan jumlah 

penduduk, peningkatan pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan 

Nilai Tukar Petani (NTP) pada tingkat alih fungsi lahan di Kabupaten 

Bantul yang meliputi, antara lain : 

1. Tingkat alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul dilihat dari pertumbuhan 

penduduk 
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2. Tingkat alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul dilihat dari pertumbuhan 

tingkat pendidikan penduduk 

3. Tingkat alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul dilihat dari pertumbuhan 

ekonomi (PDRB) 

4. Tingkat alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul dilihat dari indeks Nilai 

Tukar Petani (NTP) 

C.  Rumusan Masalah 

Daerah Kabupaten Bantul merupakan daerah yang subur dan 

banyak lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Namun, seiring 

dengan berjalannya waktu dan bertambahnya penduduk, daerah tersebut 

telah banyak berubah fungsi menjadi lahan non pertanian. Banyak lahan 

pertanian yang berubah atau dikonversi menjadi pemukiman penduduk 

maupun pengembangan industri. Konversi penggunaan lahan di Kabupaten 

Bantul hingga tahun 2014 tercatat mencapai 160.791m
2 

dan setiap tahunnya 

luas konversi penggunaan lahan di Kabupaten Bantul terus mengalami 

peningkatan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus 

meningkat dan perkembangan industri yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini 

apabila terjadi konversi lahan yang tidak terkendali akan mengakibatkan 

semakin berkurangnya lahan pertanian secara terus-menerus. 

   Adanya penurunan luas lahan pertanian dan alih fungsi lahan 

tersebut antara lain dikarenakan oleh peningkatan jumlah penduduk, 

peningkatan jumlah pertumbuhan pendidikan, peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, dan tingkat nilai tukar petani. Maka dalam penyusunan penelitian 
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ini, penulis terlebih dahulu merumuskan masalah sebagai dasar kajian 

penelitian yang dilakukan yaitu : 

1. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk terhadap alih fungsi lahan 

di Kabupaten Bantul ? 

2. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk yang berpendidikan sarjana 

terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul ? 

3. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap alih 

fungsi lahan di Kabupaten Bantul ? 

4. Bagaimanakah pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP) terhadap alih fungsi 

lahan di Kabupaten Bantul ? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan pertanyaan penelitian, maka tujuan  

dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap alih fungsi 

lahan di Kabupaten Bantul. 

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk yang berpendidikan 

sarjana terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap 

alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP) terhadap alih 

fungsi lahan di Kabupaten Bantul. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Bagi pemerintah, baik melalui Bappeda (Badan Perencanaan Daerah), 

BPN (Badan Pertanahan Nasional), atau dinas pertanian : penelitian ini 

dapat berguna untuk pengambilan keputusan, penentu kebijakan akan 

pentingnya lahan pertanian. Selain itu sebagai alat bagi pemerintah 

agar lebih berhati-hati dalam memberikan ijin kepada para pengusaha 

jika ingin mendirikan industri.  

2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

3. Bagi UMY, penelitian ini dapat menambah refernsi di perpustakaan 

UMY serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca 

khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi yang akan 

meneliti masalah yang sama. 

4. Bagi pihak lain, dapat memberikan referensi dan informasi bagi pihak 

yang berkepentingan dan berminat dalam melakukan penelitian-

penelitian selanjutnya pada bidang yang sama. 

 

 

 


