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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN, dan KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pengaruh jumlah 

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

fungsi lahan di Kabupaten Bantul tahun 1984-2013 maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa jumlah 

penduduk, PDRB, tingkat pendidikan, dan NTP secara bersama-

sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alih fungsi 

lahan di Kabupaten Bantul. 

2. Berdasarkan hasil uji R
2
, menunjukkan bahwa jumlah penduduk, 

PDRB, tingkat pendidikan, dan NTP secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap alih fungsi lahan. Artinya, setiap perubahan 

yang terjadi pada variabel independent secara bersama-sama akan 

berpengaruh pada alih fungsi lahan. 

3. Berdasarkan hasil uji t, bahwa jumlah penduduk berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten 

Bantul. 

4. Berdasarkan hasil uji t, bahwa PDRB berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul. 
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5. Berdasarkan hasil uji t, bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten 

Bantul. 

6. Berdasarkan hasil uji t, bahwa NTP berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Bantul. 

 

 

B. Saran  

Berdasar kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang 

dapat diberikan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk, 

PDRB, NTP, dan Tingkat pendidikan masyarakat perlu adanya 

sosialisasi dari pemerintah setempat kepada masyarakat ataupun 

pihak terkait untuk memperkecil adanya peluang untuk mengubah 

fungsi lahan pertanian atau konversi lahan karena faktor tersebut 

sangat berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian. 

2. Kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak 

terkait untuk mengelola lahan pertanian, agar konversi lahan 

pertanian tidak terjadi secara terus menerus. Karena kunci 

memperkecil adanya konversi lahan adalah dari masyarakat, dan 

badan yang terkait untuk itu dihimbau agar bisa menghemat lahan 

dan tidak menjadikan lahan untuk kegiatan non pertanian. 
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3.  Mengendalikan jumlah penduduk dengan mengikuti program 

pemerintah yaitu program keluarga berencana dengan dua anak 

cukup. Agar dapat mengurangi adanya lonjakan perkembangan 

penduduk. 

4. Pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan meningkatkan 

produktivitas pada sektor pertanian, karena jika sektor pertanian 

memiliki andil yang sangat tinggi untuk pertumbuhan ekonomi 

dapat meminimkan tingkat alih fungsi lahan. 

5. Tingkat pendidikan yang tinggi juga dapat membantu pemerintah 

untuk menyelesaikan masalah konversi lahan karena jika inovasi-

inovasi terbaru muncul untuk memperbaiki pada sektor pertanian 

agar sektor pertanian dapat berkembang dan hal itu juga dapat 

meminimalkan alih fungsi lahan. 

6. Kesejahteraan petani dilihat dari NTP, dengan mempertahankan 

lahan-lahan yang mempunyai produktivitas yang tinggi dan 

pengembangan kegiatan non pertanian diarahkan pada lahan-lahan 

yang memiliki produktifitas yang rendah. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan variabel jumlah 

penduduk, nilai tukar petani (NTP), PDRB, tingkat pendidikan, 

dan luas lahan pertanian tahun 1984-2013. Untuk peneliti 

selanjutnya dengan topik yang semacam ini semoga dapat 
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menambah variabel yang digunakan dan dapat memakai data yang 

lebih terbaru.  

2. Model regresi yang digunakan penulis yaitu dengan regresi linear 

berganda (OLS), untuk penulis yang akan menulis dengan topik 

semacam ini dapat mengolahnya dengan model yang lain yang 

lebih bervariasi. 

3. Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan data yang 

terbatas. Maka untuk penelitian selanjutnya diupayakan 

penggunaan data dengan periode tahun yang terbaru. 


