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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Alih Fungsi Lahan 

  Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau 

seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) 

menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan 

dan potensi lahan tersebut. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan atau 

penyesuaian penggunaan disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis 

besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang 

semakin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu 

kehidupan yang lebih baik (Utomo, 1992). Sihaloho (2004) menjelaskan 

bahwa konversi lahan adalah alih fungsi alih fungsi lahan pertanian ke 

penggunaan non pertanian atau dari lahan non pertanian ke lahan 

pertanian. Menurut Bambang Irawan dan Supenaa Friyanto (2001), proses 

alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut biasanya 

berlangsung melalui dua tahapan, yaitu : 

a) Pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain 

b) Pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian. 

Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap masalah pengadaan 

pangan pada dasarnya terjadi pada tahap kedua, namun tahap kedua 

tersebut secara umum tidak akan terjadi tanpa melalui tahap pertama 

karena sebagiab besar lahan pertanian dimiliki oleh petani. Dengan 
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demikian pengendalian pemanfaatan lahan untuk kepentingan pengadaan 

pangan pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu : 

a) Mengendalikan pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak 

lain. 

b) Mengendalikan dampak alih fungsi lahan tanaman pangan tersebut 

terhadap keseimbangan pengadaan pangan. 

Beberapa kasus menunjukkan jika suatu lokasi terjadi di suatu 

lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan 

di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Menurut Irawan, 

Bambang (2005), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, 

sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu 

lokasi alih fungsi lahan, maka aksesbilitas di lokasi tersebut menjadi 

semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang 

akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain 

atau spekulan tanah sehingga harga lahan disekitarnya meningkat. Kedua, 

peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di 

sekitarnya untuk menjual lahan. 

Menurut Sumaryanto,dkk (2002), pelaku konversi lahan dapat 

dibedakan menjadi dua. Pertama, alih fungsi secara langsung oleh pemilik 

lahan yang bersangkutan. Ada 3 motif yang dilakukan : 

a) Untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, 

b) Dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha 
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c) Kombinasi dari a dan b misalnya untuk membangun rumah tinggal 

yang sekaligus dijadikan tempat usaha. 

Pola konversi seperti ini terjadi di sembarang tempat, kecil-kecil 

dan tersebar. Dampak konversi terhadap eksistensi lahan sawah sekitarnya 

baru terlihat untuk jangka waktu lama. Kedua, alih fungsi yang diawali 

dengan alih penguasaan. Pemilik menjual kepada pihak lain yang akan 

memanfaatkannya untuk usaha non pertanian atau kepada makelar. Secara 

empiris, alih fungsi lahan melalui cara ini terjadi dalam hamparan yang 

lebih luas, terkonsentrasi dan umumnya berkolerasi positif dengan proses 

urbanisasi. Dampak konversi terhadap eksistensi lahan sawah sekitarnya 

berlangsung cepat dan nyata. 

Ditinjau menurut prosesnya, konversi lahan sawah dapat pula terjadi : 

a) Secara gradual 

b) Seketika (instant). Alih fungsi secara gradual lazimnya disebabkan 

fungsi sawah tidak optimal. 

Umumnya hal seperti ini terjadi akibat degradasi mutu irigasi atau 

usaha tani padi di lokasi tersebut tidak dapat berkembang karena kurang 

menguntungkan. Alih fungsi secara instant pada umumnya berlangsung di 

wilayah sekitar urban, yakni berubah menjadi lokasi pemukiman atau 

kawasan industri. 

Menurut Rustiadi, Eman (2010) dari satu sisi, proses alih fungsi 

lahan pada dasarnya dapat dipandang merupakan suatu bentuk 

konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan 
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struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. 

Perkembangan yang dimaksud tercermin dari : 

a) Perubahan aktifitas pemanfaatan sumber daya alam akibat 

meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan lahan 

sebagai dampak peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan per 

kapita, 

b) Adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangungan dari 

sektor-sektor primer khususnya dari sektor-sektor pertanian dan 

pengolahan sumber daya alam ke aktifitas sektor-sektor sekunder 

(manufaktur) dan tersier (jasa). 

2. Teori Kependudukan Thomas Robert Malthus  

  Dalam bukunya Deliarnoy (2005) dalam Zaenil Mustopa (2011), 

Malthus dalam bukunya yang berjudul principles of population 

menyebutkan bahwa perkembangan manusia lebih cepat di bandingkan 

dengan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus 

salah satu orang yang pesimis terhadap masa depan manusia. Hal itu 

didasari dari kenyataan bahwa lahan pertanian sebagai salah satu faktor 

produksi utama jumlahnya tetap. Kendati pemakaiannya untuk produksi 

pertanian bisa ditingkatkan, peningkatannya tidak akan seberapa. Di lain 

pihak justru lahan pertanian akan semakin berkurang keberadaannya 

karena digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik serta 

infrastruktur yang lainnya.  
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  Karena perkembangnnya yang jauh lebih cepat dari pada 

pertumbuhan hasil produksi pertanian, maka Malthus meramal akan terjadi 

malapetaka terhadap kehidupan manusia. Malapetaka tersebut timbul 

karena adanya laju pertumbuhan penduduk. Sementara keberadaan lahan 

semakin berkurang karena pembangunan berbagai infrastruktur. Akibatnya 

akan terjadi bahaya pangan bagi manusia. 

  Salah satu saran Malthus agar manusia terhindar dari malapetaka 

karena adanya kekurangan bahan makanan adalah dengan kontrol atau 

pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Pengawasan tersebut bisa 

dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan berbagai kebijakan 

misalnya saja dengan program keluarga berencana (KB). Dengan adanya 

pengawasan tersebut diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan 

penduduk, sehingga bahaya kerawanan pangan dapat teratasi. Kebijakan 

lain yang dapat diterapkan adalah dengan menunda usia kawin sehingga 

dapat mengurangi jumlah anak. 

  Dalam bukunya Todaro (1995) dalam Zaenil Mustofa (2011), 

Malthus berpendapat bahwa pada umumnya penduduk suatu Negara 

mempunyai kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur 

yang akan berlipat ganda tiap 30-40 tahun. Pada saat yang sama karena 

adanya ketentuan pertambahan hasil yang semakin berkurang (diminishing 

return) dari suatu faktor yang jumlahnya tetap maka persediaan pangan 

hanya akan meningkat menurut deret hitung. Hal ini karena setiap anggota 
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masyarakat akan memiliki lahan pertanian yang semakin sempit, maka 

kontribusi marjinalnya atas produksi pangan akan semakin menurun. 

  Dari pernyataan Malthus tersebut dapat dijelaskan bahwa 

pertumbuhan pangan yang ada tidak akan dapat memenuhi kebutuhan 

hidup seluruh manusia karena keterbatasan lahan pertanian. Tetapi disini 

Malthus melupakan hal yang paling penting  yaitu kemajuan teknologi. 

Dengan adanya teknologi maka dapat meningkatkan produktivitas pangan. 

Tetapi masalah yang sedang dihadapi sekarang ini adalah semakin 

banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, sehingga 

walaupun teknologi yang digunakan sudah cukup maju tetapi dengan 

lahan yang semakin berkurang maka produktivitas juga mulai terganggu. 

Hak inilah yang dapat menyebabkan ketahanan pangan mulai terganggu, 

khususnya di Indonesia. 

  Menururt Sri Edi Swasono (Mubyarto, 1972), ditinjau dari sudut 

ekonomi pertanian maka adanya persoalan penduduk dapat dilihat dari 

tanda-tanda berikut : 

a) Persediaan tanah pertanian yang semakin sempit 

b) Produksi bahan makanan per jiwa yang terus menurun 

c) Bertambah banyaknya pengangguran 

d) Memburuknya hubungan-hubungan pemilik tanah dan bertambahnya 

hutan-hutan pertanian. 
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3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan ekonomi suatu 

daerah yaitu dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

daerah tersebut. Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian 

memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat pengukur pertumbuhan 

ekonomi antara lain yaitu (Aditya, 2010): 

a. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk Domestik Bruto (PDB), atau ditingkat regional disebut Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan 

dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan 

ukuran yang bersifat global, dan bukan merupakan alat ukur 

pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan 

kesejahteraan penduduk yang sesugguhnya, padahal sesungguhnya 

kesejahteraan terus dinikmati oleh setiap penduduk di Negara atau 

daerah yang bersangkutan. 

b. Produk Domestik Bruto Per kapita/Pendapatan Per kapita 

Produk domestik bruto per kapita atau produk domestic regional bruto 

per kapita dalam skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur 

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat 

mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu Negara daripada nilai 

PDB atau PDRB saja. Produk domestic bruto per kapita baik di tingkat 

nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PDRB 
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suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di Negara maupun di 

daerah yang bersangkutan, atau disebut juga sebagai PDB atau PDRB 

rata-rata. 

4. Nilai Tukar Petani (NTP) 

 Hal penting yang dijadikan sebagai indikator kesejahteraan petani 

adalah besarnya pendapatan dan perimbangannya dengan pengeluaran. 

Dalam hal tersebut salah satu alat ukur yang sering digunakan untuk 

mengetahui indikator kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani (NTP). 

Nilai tukar petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang 

diterima (It) ketika petani menjual produknya dan indeks harga yang 

dibayar (Ib) oleh petani saat membeli barang kebutuhan berproduksi dan 

rumah tangga. Indeks harga yang diterima petani (It) terdiri dari indeks 

tanaman bahan makanan (padi, palawija, sayuran, buah-buahan) dan 

indeks tanaman perkebunan rakyat. Sedangkan indeks harga yang dibayar 

petani (Ib) terdiri dari indeks konsumsi rumah tangga (makanan, 

perumahan, pakaian, aneka barang atau jasa) dan indeks biaya produksi 

dan penambahan barang modal, (BPS,2005).  

Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar atau daya 

beli petani terhadap produk yang dibeli atau dibayar oleh petani yang 

mencakup konsumsi dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai 

tukar petani, semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan 

input produksi tersebut, dan berarti secara relatif lebih sejahtera. 

  Secara konsepsi NTP mengukur daya tukar dari komoditas 

pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk 
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keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani. Nilai 

tukar petani didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima petani 

(HT) dengan harga yang dibayar petani (HB). Pengukuran nilai tukar 

petani dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut : 

INTP = IT/IB 

dimana: 

INTP = Indeks Nilai Tukar Petani, 

IT      = Indeks harga yang diterima petani, 

IB      = Indeks harga yang dibayar petani. 

 Besaran nilai tukar petani yang dipublikasikan oleh BPS dirumuskan 

sebagai berikut : 

    NTP = 
  

  
 x 100 

 Keterangan: 

 NTP : Nilai Tukar Petani 

 It      : Indeks harga yang diterima petani 

 Ib     : Indeks harga yang dibayar peyani 

 Fluktuasi NTP menunjukkan fluktuasi kemampuan riil petani dan 

mengindikasikan kesejahteraan petani. 

  Dengan menggunakan teori keseimbangan umum, Rachmat (2000) 

menunjukkan bahwa NTP dapat dijadikan sebagai alat ukur tingkat 

kesejahteraan petani. Secara konsepsi arah dari nilai tukar petani 

(meningkat atau menurun) merupakan resultan dari arah setiap komponen 

penyusunnya, yaitu komponen penerimaan  yang mempunyai arah positif 

terhadap kesejahteraan petani dan komponen pembayaran yang 
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mempunyai arah negatif terhadap kesejahteraan petani. Apabila laju 

komponen penerimaan lebih tinggi dari laju pembayaran maka nilai tukar 

petani akan meningkat, tetapi jika komponen pembayaran yang lebih 

tinggi dari laju penerimaan maka nilai tukar petani akan menurun. 

Pergerakan naik atau turun NTP menggambarkan naik turunnya tingkat 

kesejahteraan petani. 

5. Tingkat Pendidikan 

  Pendidikan dalam pembangunan adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar 

sekolah yang berlangsung seumur hidup. Philips H Combs dan Manzoor 

Ahmed 1985 (dalam Ovet, 2009), mengatakan bahwa pembatasan tingkat 

pendidikan melalui beberapa macam bentuk pendidikan, yaitu : 

a) Pendidikan Informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari 

pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang 

lahir sampai mati, di dalam keluarga, dalam pekerjaan atau pergaulan 

sehari-hari. 

b) Pendidikan Formal adalah dikenal bertingkat dan mengikuti syarat-

syarat yang jelas dan ketat. 

c) Pendidikan NonFormal adalah pendidikan yang teratur, dengan sadar 

dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap 

dan ketat. 

Faktor pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir masyarakat 

dalam mengelola pendapatan untuk keberlangsungan hidup. Pendidikan 



26 
 

membuat seseorang berpikir ilmiah sehingga mampu untuk membuat 

keputusan dari berbagai alternatif dalam  mengelola keuangan di dalam 

rumah tangga masyarakat dan mengetahui kapan masyarakat harus 

mencari pekerjaan yang layak untuk memperoleh pendapatan. Masyarakat 

yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemampuan 

yang lebih baik dalam memahami dan menerapkan teknologi produktif 

sehingga produktivitasnya menjadi tinggi. Selain itu juga dengan 

pendidikan maka akan memberikan atau menambah kemampuan dari 

masyarakat untuk mengambil keputusan, dan mampu mengatasi masalah-

masalah yang terjadi.  

Banyak kalangan berpendapat bahwa salah satu penyebab 

rendahnya produktivitas tenaga kerja adalah rendahnya tingkat pendidikan 

masyarakatnya. Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka 

pengetahuan teknologi tidak diketahui secara optimal, sehingga upaya 

peningkatan produksi kehidupannya (produktivitas) sulit dilakukan. 

Pernyataan tersebut memang benar, tetapi perlu dipertimbangkan adanya 

keterbatasan sumberdaya, khususnya biaya dan modal yang dimiliki oleh 

masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih melaksanakan kegiatan 

yang tidak memerlukan suatu keahlian khusus dan tidak memerlukan biaya 

yang banyak atau persyaratan-persyaratan yang tidak mungkin mereka 

bisa dapatkan dengan resiko yang paling rendah. 

Seseorang yang memiliki pengetahuan luas akan mempunyai 

keinginan untuk tahu akan berbagai informasi dalam mendapatkan 
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pendapatan untuk kebutuhan dan  keperluan rumah tangganya. Modal 

pendidikan yang dimilikinya akan digunakan untuk mencoba melakukan 

sesuatu untuk mencapai kemajuan hidupnya. Hal ini berarti tingkat 

pendidikan akan berpengaruh terhadap status sosial ekonomi. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi status ekonomi 

sosial dan sebaliknya jika tingkat pendidikan rendah maka status ekonomi 

sosial masyarakat juga rendah. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin berkembangnya suatu 

masa maka tingkat gaya hidup masyarakat juga akan terbawa dengan 

perkembangan tersebut. Selain itu juga adanya International Demostrative 

Efect, yaitu kecenderungan untuk mencontoh corak konsumsi di kalangan 

masyarakat yang lebih maju. Rasa gengsi dengan kehidupan sekitar akan 

berpengaruh terhadap status ekonomi sosial masyarakat. Dengan contoh 

masyarakat yang berlatar belakang sebagai petani mempunyai keturunan 

anak yang ketika sudah memasuki masa dewasa mereka tidak akan 

meneruskan pekerjaan orang tuanya yang sebagai petani. Mereka pasti 

akan memilih pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya, dan memilih 

melanjutkan sekolah yang lebih tinggi agar dapat hidup dengan baik. 

Mereka akan membangun suatu usaha ataupun memilih untuk bekerja di 

suatu perusahaan. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat 

akan berdampak juga terhadap penggunaan lahan pertanian tersebut untuk 

berbagai kegiatan ekonomi. 
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6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian 

  Menurut Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau 

lazimnya disebut sebagai konversi lahan, yaitu perubahan fungsi sebagian 

atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang 

direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) 

terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Perubahan jenis lahan 

merupakan penambahan penggunaan jenis lahan di satu sektor dengan 

diikuti pengurangan jenis lahan di sektor lainnya. Atau dengan kata lain 

perubahan penggunaan lahan merupakan berubahnya fungsi lahan pada 

periode waktu tertentu, misalnya saja dari lahan pertanian digunakan untuk 

lahan non pertanian. Menurut Wahyunto (2001), perubahan penggunaan 

lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan 

tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk yang semakin meningkat jumlahnya dan yang kedua 

berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih 

baik. Menurut Irawan (2005), ada dua hal yang mempengaruhi alih fungsi 

lahan. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau 

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

tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan 

pemukiman yang akhirya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh 

investor lain dan spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya 

meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang 
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petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Menurut Fanny Anugrah 

(2005), menyebutkan bahwa konversi lahan di tingkat wilayah secara tidak 

langsung dipengaruhi oleh :  

a. Perubahan struktur ekonomi, 

b. Pertumbuhan penduduk, 

c. Arus urbanisasi, 

d. Konsistensi implementasi rencana tata ruang. 

Secara langsung konversi lahan pertanian dipengaruhi oleh : 

a. Pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, 

b. Pertumbuhan lahan untuk industri, 

c. Pertumbuhan sarana pemukiman, 

d. Sebaran lahan sawah. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan dalam kaitannya dengan pengaruh jumlah 

penduduk, jumlah PDRB, jumlah pendidikan penduduk, dan nilai tukar 

petani terhadap luas lahan pertanian. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Pengarang  

(tahun) 
Judul 

Metode 

Analisis 
Hasil 

1. Zaenil 

Mustopa, 

(2011). 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

alih fungsi 

lahan pertanian 

OLS (Ordinary 

Least Square) 

Jumlah 

penduduk, 

jumlah 

industri, dan 

PDRB 
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di Kabupaten 

Demak 

berpengaruh 

positif terhadap 

besarnya alih 

fungsi lahan 

pertanian. 

Variabel 

jumlah 

penduduk, dan 

jumlah industri 

yang 

berpengaruh 

signifikan, 

tetapi variabel 

PDRB tidak  

signifikan. 

2.  Johanes Jonick 

J. Ndawa, 

(2014). 

Dampak alih 

penggunaan 

lahan pertanian 

ke non 

pertanian 

terhadap 

kesempatan 

kerja dan 

pendapatan 

rumah tangga 

petani di kota 

Batu (Studi 

kasus desa Oro-

Oro Ombo- 

Batu) 

Kuantitatif 

deskriptif 

Alih 

penggunaan 

lahan 

diakibatkan 

karena 

pendapatan 

dari sektor 

pariwisata yang 

lebih besar 

disbanding 

dengan sektor 

pertanian. 

Dengan adanya 

land rent, 

petani yang 

awalnya 

merupakan 

petani 

menengah 

berubah 

menjadi petani 

kecil. 

Perubahan luas 

lahan memberi 

pengaruh pada 

perubahan 

mata 

pencaharian 

petani karena 

penyerapan 

tenaga kerja 
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harian di sektor 

pertanian 

menyusut 

seiring 

penyusutan 

luas lahan 

milik petani. 

Perubahan luas 

lahan 

memberikan 

pengaruh pada 

perubahan 

tingkat 

pendapatan 

petani. 

3. Merisa 

Kurniasari dan 

Putu Gde 

Ariastita, 

(2014) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

alih fungsi 

lahan pertanian 

sebagai upaya 

prediksi 

perkembangan 

lahan pertanian 

di Kabupaten 

Lamongan  

GWR 

(Geographically 

weighted 

Regression), 

OLS (Ordinary 

Least Square).  

Terdapat tiga 

variabel 

predictor yang 

berpengaruh 

signifikanb 

pada model 

dengan a 

sebesar 20% 

yaitu rasio 

harga lahan. 

Dua variabel 

predictor yang 

berpengaruh 

terhadap 

variabel 

respon, yaitu 

rasio harga 

lahan dan rasio 

aksesbilitas 

wilayah. 

Terdapat satu 

variabel 

predictor yang 

berpengaruh 

nyata (tolak 

H0) terhadap 

absolute 

residual pada 

taraf a=20% 

dengan nilai 

signifikansi 
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sebesar 0,01. 

Hasil 

perhitungan 

GWR 

diperoleh 

variabel secara 

lokal yang 

signifikan 

berpengaruh 

yang terdiri 

dari rasio harga 

lahan dan rasio 

aksesbilitas 

wilayah. 

4. Dewa Putu 

Arwan 

Saputra, I 

G.A.A 

Ambarawati, I 

Made Narka 

Tenaya, (2012) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

alih fungsi 

lahan studi 

kasus di Subak 

Daksina, Desa 

Tibubeneng, 

Kecamatan 

Kuta Utara, 

KAbupaten 

Badung 

Sampel dan 

analisis 

multivariate 

Dari ke 16 

variabel yang 

digunakan ada 

dua variabel 

yang tidak ikut 

mewakili 

empat faktor 

yang terbentuk 

yaitu variabel 

resiko pasca 

panen dan 

pajak tanah. 

Karena kedua 

variabel 

tersebut keluar 

dari model, 

maka jumlah 

variabel-

variabel yang 

ada menjadi 14 

variabel yang 

tersebar dalam 

empat faktor. 

Ke 14 variabel 

tersebut 

memiliki factor 

loading antara 

0,518 hingga 

1,799 dan total 

varian sebesar 

53,18%. 

5. Dinda Keputusan Mix method Hasil 
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Trisnasari, Dr. 

Asnita Frida 

Sebayang, SE., 

M. Si. Ria 

Haryatiningsih, 

SE., MT, 

(2014) 

rumah tangga 

petani dalam 

alih fungsi 

lahan pertanian 

di desa Bumi 

Wangi 

Kecamatan 

Ciparay 

Kabupaten 

Bandung 

OLS (Ordinary 

Least Square) 

dan survei 

pengolahan 

data diperoleh 

nilai R-squared 

sebesar 0,2344 

yang berarti 

23,44% variasi 

dalam 

pertumbuhan 

penduduk, 

perkembangan 

ekonomi, 

produktivitas 

lahan sawah, 

perkembangan 

pemukiman, 

industri dan 

perdagangan 

serta kebijakan 

pemerintah 

dapat 

menjelaskan 

variasi 

perubahan alih 

fungsi lahan 

pertanian 

sedangkan 

sisanya 76,56% 

dipengaruhi 

variabel lain 

diluar model. 

6. Aminuddin, 

(2009) 

Pengaruh alih 

fungsi lahan 

sawah terhadap 

produksi padi di 

Kabupaten 

Gowa Provisnsi 

Sulawesi 

Selatan 

Regresi linier 

bivariabel 

Hasil estimasi 

koefisien 

regresi pada a1 

= 1.156, bahwa 

luas sawah 

tanaman padi 

berpengaruh 

positif terhadap 

produksi total. 

R
2 

sebesar 

0.995, bahwa 

95.5 persen 

variasi 

perubahan dari 

variabel 

independent 
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menentukan 

naik turunnya 

perubahan 

variabel 

dependent di 

setiap 

kecamatan di 

Kabupaten 

Gowa. r = 

0.998, bahwa 

ada hubungan 

yang sangat 

positif dan 

tergolong 

sangat kuat 

antara variabel 

independent 

dengan 

variabel 

dependent di 

setiap 

kecamatan di 

Kabupaten 

Gowa. 

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenil Mustopa pada tahun 2011 

yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi 

Lahan Pertanian di Kabupaten Demak”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian 

di Kabupaten Demak. Hal ini menjadi penting karena sektor pertanian 

merupakan sektor yang strategis dan mempunyai peran yang penting bagi 

perekonomian dan memberikan sumbangan yang besar terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik itu jumlah penduduk, jumlah 

industri, maupun  jumlah PDRB berpengaruh positif terhadap besarnya 

alih fungsi lahan. Akan tetapi hanya variabel jumlah penduduk dan jumlah 
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industri yang terbukti signifikan. Variabel jumlah PDRB terbukti tidak 

signifikan. Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa alih fungsi lahan 

tersebut digunakan untuk pemukiman penduduk serta pembangunan 

pabrik untuk sektor industri. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Johanes Jonick J. Ndawa pada 

tahun 2014 yang berjudul “Dampak Alih penggunaan Lahan Pertanian Ke 

Non Pertanian Terhadap Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah 

Tangga Petani di Kota Batu (Studi Kasus Desa Oro-Oro Ombo-Batu)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kesempatan kerja dan 

pendapatan rumah tangga petani di Kota Batu setelah adanya alih 

penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian. Penelitian ini menggunakan 

metode survey yang tujuannya mengetahui hubungan antara perubahan 

luas lahan sebelum dan sesudah alih penggunaan lahan terhadap 

kesempatan kerja petani dan pendapatan rumah tangga petani. Hasil 

penelitian menunjukan adanya perbedaan antara kesempatan kerja dan 

pendapatan rumah tangga petani sebelum alih penggunaan lahan dan 

setelah alih penggunaan lahan atau dengan kata lain perubahan 

kesempatan kerja dan pendapatan memiliki korelasi terhadap luas lahan 

kepemilikan petani. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Merisa Kurniasari dan Putu Gde 

Ariastita pada tahun 2014 yang berjudul “ Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Lamongan”. 

Penelitian ini membahas mengenai prediksi pengembangan lahan 
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pertanian sebagai upaya mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten 

Lamongan seiring dengan perkembangan wilayah. Melalui teknik GWR 

(Geographically Weighted Regression), dapat diketahui faktor yang 

berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian, kemudian ditransformasi 

kedalam analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa faktor yang berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian 

adalah rasio harga lahan dan rasio aksesbilitas wilayah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Putu Arwan Saputra, I G.A.A 

Ambarawati, I Made Narka Tenaya pada tahun 2012 yang berjudul, 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Studi Kasus di 

Subak Daksina, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten 

Badung”. Hasil dari penelitian tersebut terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi alih fungsi lahan di Subak Daksina, yaitu faktor kondisi 

lahan, faktor ketergusuran, faktor pemanfaatan lahan, dan faktor 

ketidakefektifan lahan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Trisnasari, Dr. Asnita Frida 

Sebayang, SE., M. Si. Ria Haryatiningsih, SE., MT, pada tahun 2012 yang 

berjudul, “Keputusan Rumah Tangga Petani dalam Alih Fungsi Lahan 

Pertanian di Desa Bumi Wangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh lima faktor 

ekonomi (pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, produktivitas 

lahan sawah, perkembangan pemukiman, industri, dan perdagangan, 

kebijakan pemerintah). hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa 
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produktivitas lahan sawah dan kebijakan pemerintah memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap alih fungsi lahan, karena t-hitung 

berada dalam daerah penolakan Ho. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk, 

pertumbuhan ekonomi,perkembangan pemukiman, industri dan 

perdagangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alih 

fungsi lahan sawah di Desa Bumi Wangi Kecamatan Ciparay Kabupaten 

Bandung karena t-hitung berada dalam penerimaan Ho. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin pada tahun 2009 yang 

berjudul, “Pengaruh Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Produksi Padi di 

Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan”. Penelitian ini 

menyimpulkan pola perkembangan alih fungsi lahan sawah tanaman 

pangan ke non sawah polanya tidak tentu, artinya alih fungsi lahan sawah 

sangat tergantung oleh banyak faktor seperti terjadinya pembangunan fisik 

seperti perkantoran, perumahan, jalan raya di suatu wilayah kecamatan di 

Kabupaten Gowa. luas lahan sawah berpengaruh meningkatkan produksi 

total tanaman padi, sedangkan luas sawah yang beralih fungsi ke non 

sawah belum dapat membuktikan berpengaruh menurunkan produksi padi 

total di Kabupaten Gowa, yang mana hasil tersebut didukung berdasarkan 

hasil uji statistik pada tingkat signifikansi 5%. Luas lahan sawah nyata 

berpengaruh meningkatkan produksi tanaman pangan total, sedangkan luas 

sawah yang beralih fungsi ke non sawah belum dapat membuktikan 

berpengaruh menurunkan produksi tanaman pangan total di Kabupaten 
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Gowa, yang mana hasil ini didukung berdasarkan hasil uji secara statistic 

yang signifikan pada tingkat signifikansi 5%. 

 

C.  Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara dari sebuah penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu berdasarkan landasan 

teori yang telah dilakukan sebelumnya, maka jawaban sementara yang 

menjadi hipotesis dari penelitian ini adalah : 

a. Diduga jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul, 

b. Diduga tingkat pendidikan sarjana berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul, 

c. Diduga jumlah pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh 

negarif dan signifikan terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten 

Bantul, 

d. Diduga Nilai Tukar Petani (NTP) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul. 

D.  Kerangka Pikir 

  Kerangka pikir merupakan alur penelitian yang dipakai oleh 

seorang peneliti. Pada kerangka pikir ini berisi gambaran mengenai 

penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian pengaruh jumlah 

penduduk, PDRB, NTP, dan tingkat pendidikan terhadap alih fungsi 

lahan di Kabupaten Bantul, jumlah penduduk, PDRB, NTP, dan tingkat 
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pendidikan merupakan variabel independent yang diduga memiliki 

pengaruh terhadap alih fungsi lahan sebagai variabel dependent.  

Berikut merupakan Gambar 2.1 yang menunjukkan alur dari kerangka 

pikir tersebut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pikir 

 

 

Alih fungsi lahan di 

Kabupaten Bantul 

 (Y) 

 

Faktor jumlah 

penduduk di 

Kabupaten Bantul 

(X1) 

Faktor tingkat 

pendidikan sarjana 

di Kabupaten 

Bantul 

(X2) 

Faktor 

pertumbuhan 

ekonomi (PDRB) 

di Kabupaten 

Bantul 

Faktor Nilai Tukar 

Petani (NTP) di 

Kabupaten Bantul 

(X4) 


