
 

 

 

 

 

DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP 

KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

 

Skripsi 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

ANDRIAN SAPUTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

JURUSAN AGRIBISNIS 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2022 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE IMPACT OF LAND USE CHANGE ON FOOD SECURITY IN 

LAMPUNG SELATAN DISTRICT 

 

 

By 

 

ANDRIAN SAPUTRA 

 

 

 

The purpose of this study was to examine the level of land conversion and food 

security in South Lampung Regency, to determine the factors that influence land 

conversion, income and welfare of farmers who carry out land conversion. The 

method used in this research is a survey with a quantitative desgcriptive approach. 

Data was collected by interview with the help of a questionnaire. Respondents in this 

study were land conversion farmers and related government. The analytical method 

used is the land depreciation equation, which is to find the rate of land conversion 

that occurs in South Lampung Regency. Second, food security in South Lampung 

Regency by calculating the amount of food availability and food needs. Analysis of 

the three factors that influence land conversion to farmers using binary logit. Fourth, 

analysis of farmers' income from land conversion with the average difference of 

farmers' income on land conversion before and after land conversion. Fifth is the 

welfare of farmers with two indicators, namely consumption patterns and the theory 

of Sajogyo. Based on research data, it can be explained that the rate of land 

conversion in South Lampung Regency is 13.41%. The second aspect of food 

security in South Lampung Regency is an average food surplus of 168,609.11 tons 

per year, but there is still a decline in rice production in South Lampung Regency. 

The third aspect of the factors that influence farmers to change the function of the 

land is the area of land, the age of the farmer, and side jobs. The four aspects of land 

conversion cause a decrease in farmers' income from the on-farm sector. The five 

aspects of the welfare of farmers in land conversion with these two indicators can be 

said to be prosperous. 
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DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

 

Oleh 

 

ANDRIAN SAPUTRA 

 

 

 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji laju alih fungsi lahan dan ketahanan 

pangan di Kabupaten Lampung Selatan, mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi alih fungsi lahan, pendapatan dan kesejahteraan petani yang mengalih 

fungsikan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan 

pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

dengan bantuan kuisioner. Responden pada penelitian ini adalah petani alih fungsi 

lahan dan pemerintah terkait. Metode analisis yang digunakan ialah persamaan 

penyusutan lahan yaitu untuk mencari laju alih fungsi lahan yang terjadi di 

Kabupaten Lampung Selatan. Kedua ketahanan pangan di Kabupaten Lampung 

Selatan dengan menghitung jumlah pangan yang tersedia dan kebutuhan pangan. 

Ketiga analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pada petani 

dengan menggunakan binary logit. Keempat analisis pendapatan petani alih fungsi 

lahan dengan merata-ratakan perbedaan pendapatan petani alih fungsi lahan sebelum 

dan sesudah alih fungsi lahan. Kelima kesejahteraan petani dengan dua indikator 

yaitu pola konsumsi dan teori Sajogyo.  Berdasarkan data penelitian dapat dijelaskan 

laju alih fungsi lahan di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 13,41%. Aspek kedua 

ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan rata-rata nilai surplus pangan 

sebesar 168.609,11 ton per tahun, namun tetap terjadi penurunan produksi padi di 

Kabupaten Lampung Selatan. Aspek ketiga faktor yang mempengaruhi petani alih 

fungs lahan ialah luas lahan, umur petani, dan pekerjaan sampingan.  Aspek Keempat 

alih fungsi lahan menyebabkan penurunan pendapatan petani pada dari sektor on 

farm.  Aspek kelima kesejahteraan petani alih fungsi lahan dengan kedua indikator 

dapat dikatakan sejahtera. 

 

 

 

Kata kunci: kesejahteraan, alih fungsi lahan, pangan, pendapatan.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia.  Kebutuhan akan pangan harus 

dipenuhi agar kelangsungan hidup seseorang dapat terjamin.  Pemenuhannya pun 

telah dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1.  

Kebutuhan pangan dikatakan kebutuhan fundamental karena jika tidak terpenuhi 

maka kehidupan seseorang dapat dikatakan tidak layak (Nurpita, 2018). 

 

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia tahun 2015-2019 fokus untuk dapat mewujudkan amanat Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012.  Dalam rencana tersebut Kementerian Pertanian akan fokus 

pada peningkatan produksi pangan pokok strategis padi, jagung, kedelai, gula, dan 

daging sapi untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.  Pemerintah telah 

mencanangkan pencapaian swasembada pangan padi, jagung dan kedelai pada tahun 

2017. 

 

Sektor pertanian sangat berperan dalam peningkatan PDB di Indonesia.  Sektor 

pertanian secara luas yaitu, pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan pada 

tahun 2018 dan 2019 menyumbang masing-masing sebesar Rp 1.900.803,6 miliar 

dan Rp. 2.013.626,9 miliar.  Kontribusi sektor pertanian ini naik sebesar Rp 

112.823,3 miliar.  Walaupun meningkat, peningkatan kontribusi sektor pertanian 

terhadap PDB Indonesia tahun 2019 masih berada di posisii ketiga setelah sektor 

industri pengolahan yang berada di posisi pertama dan sektor pedagang besar dan 
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2 

eceran yang berada di posisi kedua dalam memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan PDB Indonesia.  Sektor industri pengolahan pada tahun 2018 dan 2019 

menyumbang nilai sebesar, yaitu Rp 2.947.450,8 dan Rp 3.119.617,3.  Kontribusi 

sektor industri pengolahan ini naik sebesar Rp 172.166,5.  Sektor pedagang besar dan 

eceran menyumbang nilai sebesar, yaitu Rp 1.931.818,7 dan Rp 2.060.772,6.  

Kontribusi sektor pedagang besar dan eceran ini naik sebesar Rp 128.953,9 (BPS, 

2020). 

 

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya bagi 

Produk Domestik Bruto (PDB).  PDB merupakan salah satu indikator yang 

menggambarkan pertumbuhan ekonomi.  Perkembangan industri yang yang begitu 

pesat akan berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan baik untuk industri itu 

sendiri maupun untuk infrastruktur yang mendukungnya.  Pesatnya pembangunan 

sektor industri pengolahan ini tentunya akan menarik perhatian bagi para investor 

yang akan menanamkan modal, terutamanya di Pulau Sumatera yang saat ini 

pembangunan infrastruktur seperti jalan tol yang telah banyak yang rampung dan 

dapat digunakan agar mempermudah dalam pendistribusian barang.  Pembangunan 

Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan panjang 2 818 km membentang di Pulau 

Sumatera.  Proyek ini direncanakan menghubungkan kota-kota di pulau Sumatera, 

dari Lampung hingga Aceh, merupakan salah satu proyek yang di prioritaskan 

pengerjaannya. 

 

Jalan tol trans sumatera (JTTS) merupakan salah satu pembangunan infrastruktur di 

Provinsi Lampung yang dibangun melintasi wilayah Kabupaten Lampung Selatan.  

Berdasarkan RKPD Kabupaten Lampung Selatan (2018), proyek pembangunan Jalan 

Tol Trans Sumatera merupakan proyek Pemerintah Pusat dalam membangun 

interkonektivitas di Pulau Sumatera.  Jalan Tol Trans Sumatera melintasi Kabupaten 

Lampung Selatan sepanjang 109 Km melalui Kecamatan Bakauheni-Penengahan 

Kalianda-Sidomulyo-Katibung-Merbau Mataram-Tanjung Bintang Jati Agung-Natar.  

Dengan panjang jalan tol yang mencapai 109 km yang melintasi Kabupaten 

Lampung Selatan akan membutuhkan lahan yang cukup luas. 
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Meningkatnya kebutuhan lahan bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur.  

Jumlah penduduk yang terus meningkat juga menyebabkan peningkatan kebutuhan 

lahan akan pemukiman.  Berdasarkan faktor demografi dengan semakin 

bertambahnya penduduk (keturunan), berarti generasi baru memerlukan tempat hidup 

(tanah) untuk usaha yang diambil dari lahan milik generasi tua atau tanah negara.  

Hal ini jelas akan menyempitkan/mengurangi luas tanah disamping adanya keinginan 

generasi berikutnya merubah lahan yang sudah ada (Ante, 2016). 

 

Indonesia menduduki peringkat ke 4 setelah Amerika Serikat dengan jumlah 

penduduk terbanyak.  Jumlah penduduk Indonesia setiap tahun mengalami 

pertumbuhan yang positif memperlihatkan tingkat pertumbuhan yang selalu positif 

hampir tiap tahunnya, seperti tahun 2014 sebesar 1,26% dan 2015 sebesar 1,21% 

(World Bank, 2016).  Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju 

pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung sebesar 1,65% per tahun.  Terdapat 

peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,41% jika dibandingkan dengan 

periode 2000-2010 yang sebesar 1,24% (BPS Provinsi Lampung, 2021).  Kabupaten 

Lampung Selatan, dengan luas wilayah sebesar 2.007,01 km2 atau sekitar 5% dari 

total wilayah dari keseluruhan Provinsi Lampung memperlihatkan kenaikan pula 

pada jumlah rumah tangga di daerah tersebut selama periode 2011 sampai 2015, 

yaitu sebesar 20 ribu jiwa (BPS Lampung Selatan, 2015).  Pada tahun 2020, 

Kabupaten Lampung Selatan menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk 

terbanyak sebesar 1.064.301 jiwa menyumbangkan sebesar 11,28% di Provinsi 

Lampung (BPS Lampung Selatan, 2021). 

 

Seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan 

penduduk menyebabkan kebutuhan akan lahan juga meningkat pesat.  Sementara itu 

ketersediaan dan luas lahan pada dasarnya tidak berubah.  Meskipun kualitas 

sumberdaya lahan dapat ditingkatkan, kuantitasnya di setiap daerah relatif tetap.  

Pada kondisi kebutuhan lahan untuk suatu kegiatan produksi akan meningkat, serta 

dapat mengurangi ketersediaan lahan untuk kegiatan produksi lainnya.  Hal ini 



4 

  

4 

menyebabkan sering terjadinya benturan kepentingan dan menyebabkan terjadinya 

alih fungsi lahan. 

 

Alih fungsi lahan pertanian di Indonesia bukan hal yang baru.  Dengan terus 

bertambahnya jumlah penduduk, dan pertumbuhan perekonomian mengharuskan 

bertambahnya pemukiman penduduk, bangunan industri, dan infrastruktur 

pendukung lainnya.  Semua kegiatan tersebut pasti membutuhkan lahan untuk setiap 

kegiatannya.  Pada sektor pertanian lahan merupakan input tetap yang utama untuk 

memproduksi suatu komoditas.  Banyaknya lahan yang digunakan untuk kegiatan 

produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari permintaan 

komoditas yang dihasilkan.  Oleh karena itu, perkembangan kebutuhan lahan untuk 

setiap kegiatan produksi akan dipengaruhi oleh perkembangan permintaan dari setiap 

komoditasnya. 

 

Sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di 

sektor industri menyebabkan peningkatan kebutuhan akan lahan terus meningkat.  

Pertumbuhan tersebut membutuhkan lahan yang lebih luas untuk pembangunan, 

sementara ketersediaan lahan yang relatif tetap menyebabkan persaingan dalam 

pemanfaatan lahan.  Lahan pertanian adalah jenis lahan yang paling banyak 

dialihfungsikan terutama lahan sawah.  Hal ini terjadi akibat rendahnya insentif atau 

pendapatan yang diterima oleh petani selama mengelola lahan sawah dibandingkan 

dengan penggunaan untuk kegiatan sektor lainnya (Prasada, 2018). 

 

Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota yang memiliki luas lahan sawah 

yang berbeda-beda.  Luas lahan sawah di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 

1.  Berdasarkan data pada Tabel 1 yang diolah dari BPS, luas lahan sawah di 

Lampung Selatan mengalami penurunan luas lahan.  Penurunan luas lahan dari tahun 

2013 hingga 2019 telah terjadi sebesar 6.045 hektar (ha). 
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Tabel 1.  Luas lahan sawah di Provinsi Lampung 2013-2017 

 

Kabupaten/Kota 
Luas Lahan Sawah (ha) Penurunan Luas 

Lahan (ha) 2013 2019 

Lampung Barat 13.647 10.464 3.183 

Tanggamus 18.970 16.842 2.128 

Lampung Selatan 44.732 38.687 6.045 

Lampung Timur 59.921 58.592 1.329 

Lampung Tengah 75.323 79.664 -4.341 

Lampung Utara 16.727 14.972 1.755 

Way Kanan 18.874 14.384 4.490 

Tulang Bawang 37.211 51.094 -13.883 

Pesawaran 13.806 13.304 502 

Pringsewu 13.617 13.928 -311 

Mesuji 22.377 30.611 -8.234 

Tulangbawang Barat 12.629 6.996 5.633 

Pesisir Barat 8.426 8.587 -161 

Bandar Lampung 987 619 368 

Metro 2.990 2.947 43 

Provinsi Lampung 360.237 361.691 -1.454 

Sumber :  BPS Provinsi Lampung dan Data Diolah, 2020 

 

Tingginya laju alih fungsi lahan sawah berdampak pada penurunan produksi pangan 

khususnya beras yang dapat memberikan ancaman bagi ketahanan pangan penduduk.  

Menurut Prasada (2018), alih fungsi lahan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan 

penduduk.  Alih fungsi lahan mengakibatkan kehilangan hasil produksi padi dan 

beras yang dapat dicapai, jika tidak dapat dikendalikan dapat mengancam ketahanan 

pangan penduduk.  Menurut data dari BPS Lampung Selatan, jumlah produksi padi 

baik padi sawah dan padi ladang di Lampung Selatan pada tahun 2013 sebesar 

467.805 ton dan pada tahun 2019 jumlah produksi padi sebesar 266.876 ton.  Dalam 

waktu  tahun terakhir terjadi penurunan produksi padi sebesar 200.929 ton dengan 

persentase penurunan sebesar 42,95%.  Penurunan produksi terjadi hampir seluruh 

kecamatan di Lampung Selatan.  Produksi padi di Kecamatan Natar pada tahun 2013 

sebesar 44.175,1 ton, dan pada tahun 2019 produksi sebesar 21.409 ton.  Terjadi 

penurunan produksi padi di Kecamatan Natar dari 2013-2018 yaitu sebesar 22.766,1 
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dengan persentase penurunan produksi sebesar 51,5%.  Penurunan produksi padi 

juga terlihat di Kecamatan Tanjung Bintang pada tahun 2013 produksi padi sebesar 

17.290,4 ton, dan pada tahun 2018 sebesar 9.420 ton.  Terjadi penurunan produksi 

padi sebesar 7.870,4 ton dengan persentase penurunan produksi padi sebesar 45,5%.  

Produksi padi di setiap kecamatan di Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Produksi padi Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Kecamatan 
Produksi Padi (ton) Penurunan produksi 

(ton) 2013 2019 

Natar 44.175,1 21.409 -22.766,1 

Jati Agung 26.603,9 12.765 -13.838,9 

Tanjung Bintang 17.290,4 9.420 -7.870,4 

Tanjung Sari 9.749,7 6.442 -3.307,7 

Katibung 14.421,5 4.575 -9.846,5 

Merbau Mataram 17.735,6 5.373 -12.362,6 

Way Sulan 21.453,1 8.719 -12.734,1 

Sidumulyo 23.153,9 12.677 -10.476,9 

Candipuro 51.032,3 33.085 -17.947,3 

Way Panji 15.212,7 11.281 -3.931,7 

Kalianda 34.083,0 27.227 -6.856,0 

Rajabasa 16.052,0 5.209 -10.843,0 

Palas 79.015,0 49.264 -29.751,0 

Sragi 29.040,8 15.313 -13.727,8 

Penengahan 29.344,9 21.994 -7.350,9 

Ketapang 33.898,3 18.761 -15.137,3 

Bakauheni 5.542,3 3.362 -2.180,3 

Lampung Selatan 467.805 266.876 -200.929 

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan dan Data Diolah, 2020 

 

Dari penurunan produksi padi ini akan menimbulkan masalah terhadap ketahanan 

pangan di Kabupaten Lampung Selatan salah satunya ialah kekurangan beras untuk 

kebutuhan penduduk.  Ketahanan pangan dapat tercapai jika pangan yang tersedia 

dapat memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk Indonesia (UU No. 18 tahun 

2012).  Jumlah penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan pangan dan 

produksi pangan semakin tinggi.  Lahan pertanian yang digunakan untuk produksi 
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padi semakin menurun setiap tahunnya.  Untuk mengetahui lebih dalam terkait 

permasalahan alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Lampung Selatan, perlu 

dilakukan penelitian di beberapa daerah yang mengalami penurunan luas lahan 

sawah dalam beberapa tahun terakhir.  Data luas lahan sawah di Kabupaten Lampung 

Selatan dari tahun 2013 - 2019 dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Luas lahan sawah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2019. 

 

Kecamatan 
Luas Lahan Sawah (ha) Penurunan 

Luas Lahan 

(ha) 

Persentase 

Perubahan Luas 

Lahan (%) 2013 2019 

Natar 4.756 3.488 -1268 -27 

Jati Agung 4.245 2.782 -1463 -34 

Tanjung Bintang 1.752 1.394 -358 -20 

Tanjung Sari 713 744 31 4 

Katibung 991 618 -373 -38 

Merbau Mataram 1.670 1.402 -268 -16 

Way Sulan 1.920 863 -1057 -55 

Sidumulyo 2.775 1.526 -1249 -45 

Candipuro 5.578 4.906 -672 -12 

Way Panji 2.251 1.864 -387 -17 

Kalianda 2.955 2.430 -525 -18 

Rajabasa 491 0 -491 -100 

Palas 5.880 4.349 -1531 -26 

Sragi 2.825 2.274 -551 -20 

Penengahan 2.225 201 -2024 -91 

Ketapang 3.231 1.614 -1617 -50 

Bakauheni 474 146 -328 -69 

Lampung Selatan 44.732 30.601 -14.131 -32 

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan dan Data Diolah, 2020 

 

Berdasarkan pada Tabel 3, terjadi penurunan luas lahan sawah di Kecamatan Natar 

mengalami penurunan luas lahan sawah yang cukup besar.  Pada tahun 2013 luas 

lahan di Kecamatan Natar sebesar 4.756 ha dan pada tahun 2019 luas lahan tersebut 

menjadi 3.488 ha.  Penurunan luas lahan di Kecamatan Natar dari tahun 2013-2019 

yaitu sebesar 1.268 ha dengan persentase penurunan sebesar 27%.  Kecamatan 
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Tanjung Bintang dari tahun 2013 – 2019 mengalami penurunan.  Pada tahun 2013 

luas lahan di Kecamatan Tanjung Bintang sebesar 1752 ha, dan luas lahan sawah di 

Kecamatan Tanjung Bintang pada tahun 2019 sebesar 1.394 ha.  Penurunan luas 

lahan sawah di Kecamatan Tanjung Bintang sebesar 356 ha, dengan persentase 

penurunan sebesar 20%. 

 

Berdasarkan data dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Lampung Selatan (2018), penggunaan lahan di Kabupaten Lampung Selatan dibagi 

menjadi 3, yaitu lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah, dan lahan bukan 

pertanian.  Luas lahan sawah di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 45.785 ha atau 

sebesar 22,18%.  Luas lahan bukan sawah sebesar 122.086 ha atau sebesar 60,83%.  

Penggunaan lahan untuk bukan sawah sebesar 32.830 ha atau sebesar 16,36%.  

Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, telah ditetapkan 

beberapa daerah guna dilakukan pengembangan sebagai sistem pusat kegiatan.  

Seperti yang tertuang pada pasal 9 RTRW, Kecamatan Natar telah ditetapkan sebagai 

pusat pemerintahan provinsi, perdagangan dan jasa.  Sedangkan Kecamatan Tanjung 

Bintang ditetapkan sebagai pusat industri dan koleksi pertanian. 

 

Alih fungsi lahan akan berdampak terhadap ketahanan pangan di Kabupaten 

Lampung Selatan, alih fungsi lahan akan menyebabkan penurunan produksi padi di 

kabupaten tersebut.  Hal ini sesuai dengan penelitian Prasada (2018), yang 

menyatakan bahwa alih fungsi lahan mengakibatkan penurunan produksi padi dan 

beras, sehingga dapat mengancam ketahanan pangan penduduk.  Pendapatan 

usahatani yang terus menurun juga menjadi faktor petani mengalihfungsikan lahan.  

Faktor-faktor lain petani mengalihfungsikan lahannya disebabkan oleh pengalaman 

bertani, jumlah tanggungan, luas lahan, dan umur petani.  Hal ini sesuai dengan 

penelitian Yudistira (2013) faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di 

Kabupaten Bekasi pada skala mikro yaitu jumlah tanggungan petani dan proporsi 

pendapatan dari hasil tani terhadap pendapatan total dan hasil penelitian Putra (2021) 

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan sawah di Kabupaten 
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Lampung Selatan adalah umur, pengalaman usahatani, dan jumlah tanggungan.  Alih 

fungsi lahan akan menyebabkan pendapatan petani menurun karena lahan yang 

digunakan untuk bertani sudah dijual, hal ini sesuai dengan penelitian Hendrawan 

(2016) menyatakan bahwa pendapatan, 83,4 % responden mengatakan kalau 

pendapatanya menurun sesudah terjadi alih fungsi lahan.  Alih fungsi lahan juga akan 

mempengaruhi kesejahteraan petani, karena pendapatan utamanya sebagai petani 

yang lahannya sudah dialihfungsikan, hal ini seperti dalam penelitian Indartini 

(2015) menyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian akan memberikan dampak 

pada tingkat kesejahteraan petani, petani yang tingkat kesejahteraannya menurun 

yaitu petani yang beralih profesi dan petani yang tidak mendapatkan lahan Garapan 

baru. 

 

Persoalan seperti ini harus segera dipecahkan mengingat dampak yang ditimbulkan 

dapat merugikan masyarakat.  Adanya alih fungsi lahan pertanian, khususnya pada 

lahan sawah, akan mempengaruhi produksi beras yang merupakan bahan makanan 

pokok masyarakat Indonesia.  Jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan berpengaruh 

pada ketahanan pangan, dimana masyarakat nantinya harus mengimpor beras karena 

produksi dari sawah yang ada tidak dapat mencukupi kebutuhan sebagai akibat dari 

alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang akan menjadi titik fokus penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana luas dan laju alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Lampung Selatan 

selama periode 2013-2020? 

2. Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di 

Kabupaten Lampung Selatan? 

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat 

petani? 
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4. Bagaimana pendapatan petani yang melakukan alih fungsi lahan di Kabupaten 

Lampung Selatan? 

5. Bagaimana tingkat kesejahteraan petani yang melakukan alih fungsi lahan di 

Kabupaten Lampung Selatan? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui luas dan laju alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Lampung 

Selatan selama periode 2013-2020. 

2. Mengetahui dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di 

Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat 

petani. 

4. Mengetahui pendapatan petani yang melakukan alih fungsi lahan di Kabupaten 

Lampung Selatan. 

5. Mengetahui tingkat kesejahteraan petani yang melakukan alih fungsi lahan di 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat yang dapat diambil oleh berbagai 

pihak, yaitu: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana dalam mengaplikasikan ilmu di 

bidang agribisnis yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan di 

Universitas Lampung. 

2. Bagi civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi 

yang digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi petani pada umumnya, informasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam 

mengambil keputusan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian mereka. 

4. Bagi pemerintah, informasi ini dapat menjadi pembuatan kebijakan 

pembangunan sektoral dan kebijakan tata ruang yang sejalan dengan 

infrastruktur pembangunan pertanian. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Lahan Pertanian 

 

Sumberdaya lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki banyak 

manfaat bagi manusia, seperti sebagai tempat hidup, tempat mencari nafkah.  Lahan 

merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan.  Hampir semua sektor 

pembangunan fisik memerlukan lahan seperti sektor pertanian, kehutanan, 

perumahan, industri, pertambangan, dan transportasi. 

 

Lahan yang berkualitas dicirikan oleh kemampuan lahan dalam menghasilkan produk 

pertanian dan dapat mempertahankan lingkungan dari kerusakan.  Kualitas lahan 

bergantung pada sifat-sifat tanahnya dan proses-proses yang terjadi dalam tanah 

tersebut.  Sifat-sifat tanah yang penting adalah : struktur tanah, kandungan bahan 

organik tanah, kemampuan tanah dalam menyediakan air serta unsur hara yang cukup 

seimbang bagi tanaman, aerasi, laju dan besarnya transformasi siklus unsur hara 

(Arsyad, 2008). 

 

Lahan merupakan entitas tiga dimensi yang meliputi segala elemen fisik dan sosial 

ekonomi.  Elemen fisik lahan memiliki karakteristik yang sangat bervariasi menurut 

sebarannya dalam suatu lanskap seperti litologi, kelembaban, kesuburan, topografi, 

kekuatan menyangga secara mekanis dan lain-lain.  Elemen-elemen fisik tersebut 

menentukan kualitas lahan, yang penilaiannya berbeda untuk jenis penggunaan yang 

berbeda, yang selanjutnya menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada 
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kawasan tersebut.  Sebagai contoh, untuk keperluan pengembangan pertanian, lahan 

dengan kualitas yang baik adalah yang dapat memberikan pertumbuhan dan produksi 

tanaman secara optimal meminimalisir degradasi.  Dalam contoh ini, keadaan sosial 

ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi kinerja lahan atau dapat terjadi sebaliknya 

(Laksmana, 2015). 

 

Penggunaan lahan adalah usaha yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhan dalam kehidupan dengan cara memanfaatkan lingkungan 

alamnya.  Dalam penggunaan lahan akan terjadi interaksi antara manusia dengan 

lingkungannya.  Pemanfaatan lahan sangat dipengaruhi oleh sikap dan anggapan 

manusia terhadap suatu lahan yang kemudian akan menuntun manusia kepada 

langkah-langkah aktivitasnya, sehingga akan meninggalkan bekas di atas lahan 

sebagai bentuk penggunaan lahan (Ritohardoyo, 2013). 

 

Penggunaan lahan merupakan segala bentuk campur tangan manusia terhadap lahan 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual.  Secara umum, 

penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu penggunaan lahan 

pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian.  Penggunaan lahan pertanian dapat 

dibedakan berdasar atas komoditi yang diusahakan, dimanfaatkan atau yang terdapat 

di atas lahan tersebut.  Berdasarkan hal ini dapat diketahui macam-macam 

penggunaan lahan seperti tegalan, sawah, kebun, hutan produksi, hutan lindung dan 

lain sebagainya.  Sedangkan penggunaan lahan bukan pertanian dapat dibedakan 

menjadi lahan permukiman, industri, dan lain sebagainya (Fitriani, 2016). 

 

 

2. Alih Fungsi Lahan 

 

Alih fungsi lahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah fungsi suatu 

jenis lahan menjadi fungsi lainnya.  Berbagai jenis lahan dapat dialihfungsikan 

menjadi berbagai jenis fungsi lain yang dapat memberikan manfaat dan biaya yang 

berbeda-beda dari kegiatan pemanfaatan lahan tersebut.  Jenis lahan yang cukup 
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banyak dialihfungsikan adalah lahan pertanian, khususnya lahan pertanian tanaman 

pangan yaitu lahan sawah (Prasada, 2018). 

 

Alih fungsi lahan adalah 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 (Sari, 

2015). 

 

Rahmadiah dan Isril (2017) menjelaskan bahwa khusus untuk sawah, konversi lahan 

dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung.  Konversi secara langsung terjadi 

akibat keputusan para pemilik lahan yang mengkonversikan lahan sawah mereka ke 

penggunaan lain, misalnya untuk industri, perumahan, prasarana dan sarana atau 

pertanian lahan kering.  Dalam hal ini motif ekonomi yang mendorong mereka 

melakukan konversi lahan, dimana penggunaan lahan setelah dikonversikan memiliki 

nilai jual/sewa (landrent) yang lebih tinggi dibandingkan pemanfaatan lahan untuk 

sawah.  Sementara itu, konversi tidak langsung disebabkan oleh semakin menurunnya 

kualitas lahan sawah dan semakin rendahnya peluang dalam memperoleh pendapatan 

(income opportunity) dari lahan tersebut akibat kegiatan tertentu seperti terisolirnya 

petak-petak sawah di pinggiran perkotaan karena konversi lahan di sekitarnya.  

Dalam jangka waktu tertentu, lahan sawah yang dimaksud akan berubah ke 

penggunaan non pertanian atau digunakan untuk pertanian lahan kering. 

 

Berdasarkan fakta empirik di lapangan, Vandi (2010) menjelaskan bahwa ada dua 

jenis proses konversi lahan sawah, yaitu konversi sawah yang langsung dilakukan 

oleh petani pemilik lahan dan yang dilakukan oleh bukan petani lewat proses 

penjualan.  Proses konversi yang melalui proses penjualan lahan sawah berlangsung 

melalui dua pola, yaitu pola dimana kedudukan petani sebagai penjual bersifat 

monopoli sedang pembeli bersifat monopsoni.  Hal ini terjadi karena pasar lahan 

sangat tersegmentasi bahkan sering terjadi ketidakseimbangan informasi di antara 

keduanya.  Struktur pasar yang terbentuk akhirnya cenderung lebih menekankan pada 

kekuatan bargaining.  Sedangkan tipe konversi lahan yang kedua adalah bentuk 
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monopsoni.  Dalam hal ini, biasanya pemerintah ikut terlibat.  Pemerintah bertindak 

sebagai planner yang bertugas mengalokasikan lahan, dimana secara teoritis harus 

disesuaikan dengan data kesesuaian lahan suatu daerah lewat rencana tata ruang 

wilayahnya. 

 

 

3. Faktor-Faktor Alih Fungsi Lahan 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu faktor langsung dan tak langsung.  Faktor langsung atau mikro 

yaitu faktor konversi di tingkat petani dimana faktor tersebut mempengaruhi langsung 

keputusan petani.  Faktor tersebut antara lain kondisi sosial ekonomi petani, seperti 

pendidikan, pendapatan, kemampuan secara ekonomi, pajak tanah, harga tanah, dan 

lokasi tanah.  Sedangkan faktor tak langsung atau makro yaitu faktor konversi di 

tingkat wilayah dimana faktor tersebut tidak secara langsung mempengaruhi 

keputusan petani.  Faktor ini mempengaruhi faktor-faktor lain yang nantinya 

berpengaruh terhadap keputusan petani.  Faktor tersebut antara lain seperti 

pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan pemukiman 

dan perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa yang akan meningkatkan 

kebutuhan akan sarana transportasi dan lahan untuk industri (Yudhistira, 2013). 

 

Menurut Laksmana (2015), secara umum pengalihan fungsi lahan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, yaitu: 

a. Faktor sosial atau kependudukan berkaitan erat dengan peruntukan lahan bagi 

pemukiman atau perumahan secara luas.  Selain ditandai oleh tingkat 

pertambahan yang tinggi, soal kedudukan di Indonesia juga dihadapkan pada 

masalah penyebaran pendududuk yang tidak merata.  Khususnya pertambahan 

penduduk di kota, kenaikan itu disebabkan oleh kelahiran alamiah dan 

urbanisasi. 

b. Kegiatan ekonomi dan pembangunan.  Yang dimaksudkan disini dengan kegiatan 

ekonomi adalah berbagai kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun masyarakat.  



16 

  

16 

c. Penggunaan jenis teknologi yang mempengaruhi juga pemanfaatan lahan, atau 

dapat dikatakan mempercepat alih fungsi lahan.  Pemilihan teknologi yang 

digunakan mungkin saja dapat menyebabkan efisiensi penggunaan lahan.  Akan 

tetapi di lain pihak dapat mengubah potensi lahan, seperti misalnya penggunaan 

pestisida dengan dosis tinggi pada suatu kawasan tertentu. 

d. Kebijaksanaan pembangunan makro.  Kebijaksanaan makro yang diambil oleh 

suatu pemerintah akan sangat mempengaruhi seluruh jalannya sistem kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya.  Dalam hal ini sangat perlu mencari alternatif 

yang mendukung kebijakan makro tetapi juga tetap berprinsip pada 

pembangunan yang berkelanjutan. 

 

Menurut Lestari (2010) proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non 

pertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor.  Ada tiga faktor penting yang 

menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu: 

a. Faktor eksternal 

Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, 

demografi maupun ekonomi. 

b. Faktor internal 

Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah 

tangga pertanian pengguna lahan. 

c. Faktor kebijakan 

Aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang 

berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek 

regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan 

hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi. 

 

 

4. Dampak Alih Fungsi Lahan 

 

Sumberdaya lahan pertanian memberikan manfaat yang sangat luas secara ekonomi, 

sosial dan lingkungan.  Oleh karena itu hilangnya lahan pertanian akibat dikonversi 

ke penggunaan non pertanian akan menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai 



17 

  

17 

aspek pembangunan salah satunya adalah penurunan produksi pangan yang 

diakibatkan oleh penurunan luas panen ataupun penurunan aktivitas usahatani. 

 

Hasil penelitian Prasada (2018) menunjukan bahwa terjadinya alih fungsi lahan 

sawah menjadi lahan-lahan non sawah memberikan dampak semakin menurunnya 

jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tanaman pangan.  

Hal ini berdampak langsung terhadap menurunnya jumlah pangan yang dapat 

diproduksi di suatu wilayah dengan asumsi produktifitas lahan adalah tetap.  

Terjadinya alih fungsi lahan menyebabkan timbulnya potensi kehilangan hasil 

produksi padi dan beras yang dapat dicapai.  Alih fungsi lahan sawah yang tidak 

dapat dikendalikan dengan baik dapat mengancam ketahanan pangan penduduk. 

 

Hasil penelitian Janah, dkk (2017) menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian 

yang terjadi menyebabkan sebagian besar petani beralih pekerjaan.  Hal ini 

dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan rumah tangga sehingga para petani terpaksa 

beralih pekerjaan agar tetap ada pemasukkan pendapatan.  Tingkat pendapatan, 

pengeluaran dan jenis pekerjaan masyarakat sebagian besar mengalami perubahan, 

akibatnya alih fungsi lahan dimana masyarakat yang dulunya banyak bekerja sebagai 

petani namun setelah lahan pertaniannya dijual mereka mengalami pergantian 

pekerjaan.  Dengan adanya adanya alih profesi maka tingkat pendapatan dan 

pengeluaran akan mengalami perubahan sesuai dengan jenis pekerjaan masing-

masing (Juniyanto, 2018). 

 

Dampak alih fungsi lahan secara makro adalah ketersediaan pangan yang berkurang 

dan berakibat pada berkurangnya ketahanan pangan secara nasional.  Secara mikro, 

alih fungsi lahan mengakibatkan petani yang semula mengusahakan tanaman pangan 

dan dapat memenuhi sendiri ketersediaan pangan (beras) bagi rumah tangganya 

menjadi tidak memiliki beras dan harus membeli.  Dampak lain dari alih fungsi lahan 

adalah hilangnya mata pencahariannya sebagai petani, hilangnya kesempatan kerja 

pada usaha tani, serta peluang pendapatan dan kegiatan ekonomi yang berhubungan 

dengan usaha tani.  Dengan menurunnya pendapatan maka daya beli menurun dan 
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berdampak pada menurunnya aksesibilitas ekonomi rumah tangga petani terhadap 

pangan. 

 

 

5. Ketahanan Pangan 

 

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia.  Kebutuhan akan 

pangan harus terpenuhi agar kelangsungan hidup seseorang dapat terjamin.  Menurut 

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang dimaksud dengan “Ketahanan 

Pangan” adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan 

perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup 

sekat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 ketahanan pangan adalah kondisi 

terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan 

secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) 

terjangkau. Dari definisi pada undang-undang tersebut, ketahanan pangan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, yaitu pangan 

dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas atau gizi yang memadai dalam 

setiap rumah tangga di Indonesia. Ketersediaan pangan ini harus mencukupi 

jumlah satuan kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. 

b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan sebagai bebas dari 

cemaran biologis, kimia, atau benda lain yang dapat mengganggu atau merusak 

kesehatan manusia. Hal tersebut juga termasuk aman dari kaidah agama atau 

kepercayaan masing-masing. 

c. Terpenuhinya pangan secara merata, diartikan dengan pangan yang aman dan 

berkualitas tadi harus tersebar merata untuk mencukupi kebutuhan jumlah kalori 

setiap rumah tangga di Indonesia. 
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d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, yaitu pangan yang aman dan 

berkualitas tadi harus dapat dibeli dengan harga yang terjangkau oleh semua 

kalangan masyarakat Indonesia. 

 

Ketahanan pangan dapat tercapai baik di tingkat rumah tangga maupun per orangan 

secara simultan berhubungan erat dengan tercapainya ketahanan pangan di tingkat 

wilayah.  Pendapatan merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap 

ketahanan pangan rumah tangga, baik pada rumah tangga petani maupun non petani.  

Ketahanan pangan nasional/wilayah terdapat tiga pilar atau subsistem yaitu 

ketersediaan, distribusi, dan konsumsi.  Terwujudnya ketahanan pangan merupakan 

sinergis dan interaksi dari ketiga subsistem tersebut.  Produksi pangan adalah 

kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, 

mengemas, kembali dan mengubah bentuk pangan (Indriani, 2015). 

 

 

6. Kesejahteraan Petani 

 

Kesejahteraan adalah suatu yang bersifat subjektif dimana setiap orang mempunyai 

pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda-beda pula terhadap faktor-faktor yang 

menentukan tingkat kesejahteraannya (Sukirno, 1985).  Menurut Mosher (1987) hal 

yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari 

kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan 

kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang 

berpendapatan rendah. Semakin tinggi besarnya pendapatan rumah tangga maka 

persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, 

apabila terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan tersebut tidak merubah pola 

konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan 

pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut 

tidak sejahtera. 

 

Lima kelompok kebutuhan Teori Maslow yang membentuk suatu hirarki dalam 

mencapai kesejahteraan yaitu (1) kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan akan pangan, 
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sandang, dan papan, (2) kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi, (3) 

kebutuhan akan harga diri, (4) kebutuhan akan pengakuan dan kesepakatan dari 

orang-orang lain dan (5) kebutuhan akan pemenuhan diri (Maslow, 1984). 

 

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur dengan jelas melalui besarnya 

pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tersebut.  Pendekatan yang sering 

digunakan adalah melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata- 

rata per kapita per tahun adalah rata- rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga 

selama setahun untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan 

banyaknya anggota rumah tangga. Determinan utama dari kesejahteraan penduduk 

adalah daya beli.  Apabila daya beli menurun maka kemampuan untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan hidup menurun sehingga tingkat kesejahteraan juga akan 

menurun (BPS, 2014). 

 

Menurut Sajogyo (1997), tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari 

persentase pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan pengeluaran beras per 

kapita per tahunnya, kemudian disetarakan dengan harga beras rata-rata di daerah 

setempat. Tingkat pengeluaran rumah tangga akan berbeda satu dengan yang lainnya, 

tergantung pada golongan tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, status sosial, 

harga pangan, proses distribusi, dan prinsip pangan. Selain itu, Badan Pusat Statistik 

menetapkan beberapa indikator kesejahteraan yang meliputi kependudukan, 

kemiskinan, kesehatan, pendidikan, konsumsi, perumahan, ketenagakerjaan, dan 

sosial budaya. 

 

 

Menurut Sajogyo (1997), Penduduk miskin dikelompokkan ke dalam enam golongan, 

yaitu: 

1. Paling Miskin : jika pengeluaran per anggota keluarga adalah  

180 setara beras/tahun 

2. Miskin sekali  : jika pengeluaran per anggota keluarga adalah  

180 – 240 kg setara beras/tahun. 
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3. Miskin  : jika pengeluaran per anggota keluarga adalah  

240 – 320 kg setara beras/tahun. 

4. Nyaris miskin : jika pengeluaran per anggota keluarga adalah  

320 – 480 kg setara beras/tahun. 

5. Cukup  : jika pengeluaran per anggota keluarga adalah  

480 – 960 kg setara beras/tahun. 

6. Hidup layak  : jika pengeluaran per anggota keluarga adalah  

>960 kg setara beras/tahun. 

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

 

 

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.  Penelitian 

terdahulu dapat memberikan gambaran kepada penulis terkait dengan penelitian yang 

sejenis serta digunakan sebagai referensi dan juga perbandingan dalam penelitian 

yang akan dilakukan. 

 

Penelitian Prasada (2018) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.  

Pada penelitian Prasada (2018) menganalisis dampak alih fungsi lahan sawah 

terhadap ketahanan pangan di Provinsi yaitu D.I. Yogyakarta.  Persamaan penelitian 

Prasada (2018) dengan penelitian ini adalah sama sama menghitung ketersediaan 

beras di tingkat wilayah dan menyimpulkan ketahanan pangan dari ketersediaan beras 

di tingkat wilayah.  Perbedaannya terletak pada topik penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian serta metode analisis data yang digunakan.  Perbedaan lainnya adalah akan 

dilakukan juga analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan 

dan pendapatan petani setelah alih fungsi lahan. 

 

Penelitian Hidayat (2017) meneliti tentang dampak alih fungsi lahan pertanian 

terhadap ekonomi rumah tangga petani.  Hasil dari penelitian ini adalah 

pembangunan BIJB Kertajati terbukti berdampak negatif terhadap kehidupan sosial 

ekonomi rumah tangga petani yang lahannya dialihfungsikan.  Jika dibandingkan, 
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terdapat persamaan pada topik penelitian yaitu dampak ekonomi akibat adanya alih 

fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur.  Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayat (2017) hanya terbatas menganalisis hingga pendapatan petani 

yang melakukan alih fungsi lahan, sedangkan penelitian ini juga menganalisis 

kesejahteraan petani yang melakukan alih fungsi lahan. 

 

Penelitian-penelitian tersebut bisa dijadikan acuan atau menjadi gambaran untuk 

penelitian ini.  Penelitian terdahulu yang sejenis juga dapat menjadi referensi juga 

perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan.  Kajian lainnya terhadap 

penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 4.



    

 

2
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Tabel 4. Kajian penelitian terdahulu 

No. 
Nama 

Pengarang 

Judul 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

1 Prasada, I.M. 

dan Tia, A.R. 

(2018) 

Dampak Alih 

Fungsi Lahan 

Sawah 

Terhadap 

Ketahanan 

Pangan di 

Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

a. Mengetahui luas 

dan laju alih 

fungsi lahan 

sawah di Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

selama periode 

2006-2015 

b. Jumlah 

kehilangan hasil 

produksi padi 

akibat alih fungsi 

lahan sawah 

c. Dampaknya 

terhadap 

ketahanan 

pangan di Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

a. Produksi padi 

yang hilang 

b. Surplus/deficit 

pangan 

c. Paired sample 

t test 

a. Pada periode tahun 2006-2015 telah 

terjadi alih fungsi lahan sawah sebesar 

3.089 hektar dengan rata-rata luas lahan 

sawah yang dikonversikan adalah 308,90 

hektar per tahun.  Angka laju penyusutan 

lahan juga cukup besar yaitu rata-rata 

0,48% per tahun. 

b. Alih fungsi lahan sawah menyebabkan 

hilangnya produksi besar sebesar 

18.359,27 ton selama periode tahun 

2006-2015. 

c. Alih fungsi lahan sawah dapat berdampak 

negatif terhadap ketersediaan pangan 

penduduk, dan kehilangan hasil produksi 

bersa yang dapat dicapai. 

2 Hendrawan, 

F.J.T. dan 

Retno,. M.D 

(2016) 

Analisis 

Dampak Alih 

Fungsi Lahan 

Pertanian 

Menjadi 

Kawasan 

Perumahan  

a. Mengetahui mata 

pencarian petani 

yang melakukan 

alih fungsi lahan 

pertanian. 

b. Mengetahui 

pendapatan 

Deskriptif 

kualitatif 

a. Segi mata pencaharian ada berbagai 

macam pekerjaan yang ditekuni oleh 

petani terdampak alih fungsi lahan 

pertanian menjadi kawasan perumahan.  

Dari yang tetap menjadi seorang petani, 

karyawan sampai tidak lagi bekerja.  

Tetapi mayoritas tetap menjadi petani,  
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Tabel 4.  Kajian penelitian terdahulu (lanjutan) 

No. 
Nama 

Pengarang 

Judul 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

  Terhadap 

Pendapatan 

Petani Dusun 

Puncel Desa 

Deket Wetan 

Lamongan 

petani yang 

melakukan alih 

fungsi lahan 

 hanya saja statusnya berubah menjadi 

buruh tani. 

b. Terkait dengan pendapatan, dari 42 

informan ada 38 informan atau 83,4% 

informan mengatakan kalau 

pendapatannya menurun sesudah terjadi 

alih fungsi lahan.  Namun ada 3 

informan mengatakan kalau 

pendapatannya. 

3 Hidayat, Y. 

Ahyar, I. dan 

Meti, E. 

(2017) 

Dampak 

Konversi 

Lahan 

Pertanian 

Terhadap 

Ekonomi 

Rumah 

Tangga 

Petani Padi 

a. Mengestimasi 

dampak sosial 

ekonomi rumah 

tangga petani 

b. Menganalisis 

alternatif 

kebijakan untuk 

meminimalkan 

dampak negatif 

bagi petani. 

a. Dampak 

hilangnya 

kesempatan 

kerja petani 

b. Dampak 

hilangnya 

produksi padi 

c. Dampak 

terhadap 

pendapatan 

petani 

d. Loss of 

Earning (LoE) 

e. Analisis 

deskriptif 

f. Analisis 

Kebijakan 

a. Konversi lahan pertanian akibat 

pembangunan BIJB Kertajati terbukti 

berdampak negatif terhadap kehidupan 

sosial ekonomi rumah tangga petani yang 

lahannya dikonversi, yang ditunjukkan 

oleh menurunnya pendapatan rumah 

tangga, berkurangnya kesempatan kerja 

dan menurunnya produksi padi. 

b. Sebagai kompensasinya diperlukan 

kebijakan berupa fasilitasi lapangan kerja 

bagi masyarakat setempat disertai 

peningkatan kapasitas petani melalui 

pelatihan dan bimbingan teknis usaha 

ekonomi produktif yang disesuaikan 

dengan potensi sumber daya yang ada 
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Tabel 4.  Kajian penelitian terdahulu (lanjutan) 

No. 
Nama 

Pengarang 

Judul 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

4 Nurpita, A. 

Latri, W. dan 

Ike, Y.A. 

(2018) 

Dampak Alih 

Fungsi Lahan 

Terhadap  

Ketahanan 

Pangan 

Rumah 

Tangga 

Tani di  

Kecamatan 

Temon 

Kabupaten 

Kulon Progo. 

Menganalisis 

dampak alih 

fungsi lahan 

terhadap tingkat 

ketahanan pangan 

rumah tangga 

tani di 

Kecamatan 

Temon 

Kabupaten Kulon 

Progo. 

Deskriptif kualitatif 

dan uji beda dua 

rata-rata 

Hasil penelitian ini adalah kondisi di 

Kecamatan Temon Kabupaten Kulon 

Progo, sebelum alih fungsi lahan 

sebesar 87% rawan pangan sedangkan 

sesudah alih fungsi lahan, rawan pangan 

meningkat di angka 90%.  Berdasarkan 

hasil kesimpulan bahwa alih fungsi 

lahan tidak berdampak secara signifikan 

terhadap ketahanan pangan rumah 

tangga tani di Kecamatan Temon 

Kabupaten Kulon Progo. 

5. Indartini, M. 

dan Choirum, 

R.I. (2015) 

Dampak Alih 

Fungsi Lahan 

Pertanian 

Terhadap Alih 

Profesi dan 

Kesejahteraan 

Petani di Kota 

Madiun 

a. Mengidentifikasi 

keputusan petani 

untuk beralih 

profesi atau tidak 

beralih profesi 

setelah lahan 

pertanian 

garapannya 

terjual. 

b. Mengidentifikasi 

profesi baru yang 

menjadi tujuan 

alih  

Deskriptif kualitatif a. Ada petani yang tetap berprofesi 

sebagai petani, dan ada yang 

meninggalkan profesi petani bagi petani 

yang menjual seluruh lahan 

pertaniannya. 

b. Petani pemilik lahan yang telah menjual 

seluruh lahan pertaniannya 

meninggalkan profesinya sebagai 

petani.  Sedangkan 1 orang petani 

lainnya melakukan alih profesi sebagai 

tukang dan 1 orang 

pemilik/menyewakan kost-kostan 

(poperti). 

c. Petani yang mengalihfungsikan lahan  
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Tabel 4.  Kajian penelitian terdahulu (lanjutan) 

No. 
Nama 

Pengarang 

Judul 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

   profesi dan 

pertimbangan 

petani dalam 

melakukan alih 

profesi. 

c. Mengidentifikasi 

apakah para 

petani 

mendapatkan 

lahan garapan 

baru setelah lahan 

garapannya 

terjual. 

d. Mengidentifikasi 

apakah para 

petani 

mendapatkan 

lahan garapan 

baru setelah lahan 

garapannya 

terjual. 

e. Mengidentifikasi 

dampak dan 

permasalahan 

petani setelah alih 

fungsi lahan. 

 hanya sebagian dari lahannya telah 

teridentifikasi sebagian mendapatkan 

lahan garapan baru dan sebagian yang 

lain tidak mendapatkan lahan garapan 

baru. 

d. Petani yang mengalihfungsikan lahan 

hanya sebagian dari lahannya telah 

teridentifikasi sebagian mendapatkan 

lahan garapan baru dan sebagian yang 

lain tidak mendapatkan lahan garapan 

baru.  Petani pemilik lahan (yang 

mendapatkan lahan baru): lahan garapan 

baru lokasinya lebih jauh, ketersediaan 

air lebih sulit, kondisi lahan baru kurang 

subur.  Petani pemilik lahan (yang tidak 

mendapatkan lahan baru): beberapa 

petani pemilik lahan menurun semangat 

untuk mengelola lahannya.  Buruh tani: 

mengurangi frekuensi pekerjaan mereka 

dan waktu menganggur para buruh tani 

menjadi semakin lama 

e. Petani beralih profesi: tingkat 

kesejahteraannya cenderung menurun.  

Petani menda-patkan lahan garapan baru 

(tukar guling): tingkat kesejahteraannya 

cenderung mentingkat.  Petani tidak  
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Tabel 4.  Kajian penelitian terdahulu (lanjutan) 

No 
Nama 

Pengarang 

Judul 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

   f. Mengidentifikasi 

dampak alih 

fungsi lahan 

terhadap tingkat 

kesejahteraan 

petani. 

 mendapatkan lahan garapan baru: tingkat 

kesejahteraannya cenderung menurun.  

Buruh tani: tingkat kesejahteraannya 

cenderung meningkat.  Petani penggarap: 

tingkat kesejahteraannya cenderung 

meningkat. 

6 Purwaningsih, 

Y. Sutomo 

dan Nurul, I. 

(2015) 

Analisis 

Dampak Alih 

Fungsi Lahan 

Terhadap 

Tingkat 

Ketahanan 

Pangan 

Rumah 

Tangga 

Petani di 

Karanganyar 

Jawa Tengah. 

a. Mengidentifikasi 

sumber 

pendapatan 

rumah tangga. 

b. Menganalisis 

faktor yang 

mempengaruhi 

pengeluaran 

pangan dan 

aksesibilitas 

pangan rumah 

tangga petani 

padi yang tidak 

beralih fungsi 

lahan dan yang 

melakukan alih 

fungsi. 

a. Uji beda dua 

rata-rata 

b. Regresi linier 

berganda 

c. Regresi logit 

a. Sumber pendapatan utama rumah 

tangga tidak alih fungsi maupun alih 

fungsi berasal dari usahatani. 

b. Bahwa rumah tangga yang tidak alih 

fungsi mempunyai peluang lebih besar 

untuk akses pangan baik, dan bahwa 

pendapatan usahatani pada rumah 

tangga tidak alih fungsi berpengaruh 

positif terhadap peluang untuk 

mempunyai akses pangan baik. 

7 Tandaju, R.P. 

Elsje, P.M. 

dan Nordy,  

Dampak Alih 

Fungsi Lahan 

Pertanian  

a. Mendeskripsikan 

dampak alih 

fungsi  

Deskriptif kualitatif a. Dampak dari alih fungsi lahan dilihat 

dari sisi ekonomi, alih  
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Tabel 4.  Kajian penelitian terdahulu (lanjutan) 

No. 
Nama 

Pengarang 

Judul 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

 F.L.W. 

(2017) 

Cengkeh 

Terhadap 

Kondisi 

Sosial 

Ekonomi 

Petani (Studi 

Kasus Petani 

Pemilik 

Lahan di 

Kelurahan 

Kemulembuai 

Kecamatan 

Tomohon 

Timur) 

lahan pertanian 

cengkeh terhadap 

kondisi sosial 

ekonomi petani 

pemilik lahan. 

 fungsi lahan berdampak positif bagi 

keluarga petani dan masyarakat sekitar.  

Bagi keluarga petani: membuka usaha 

pertanian baru bagi keluarga petani.  

Untuk masyarakat membuka peluang 

kerja untuk masyarakat sekitar. 

b. Dilihat dari sisi sosial alih fungsi lahan 

berdampak positif dan negatif yaitu: 

berdampak positif dengan terjadinya 

perubahan status hidup keluarga petani 

karena memiliki rumah sendiri 

(positif), dan kebiasaan pengunjung 

terhadap masyarakat (negatif), berupa 

cara berpakaian dan cara bertutur kata 

yang tidak sesuai dengan kesopanan 

pada budaya Minahasa. 

8 Yudhistira, 

D.M. (2013) 

Analisis 

Dampak Alih 

Fungsi Lahan 

Pertanian 

Terhadap 

Ketahanan 

Pangan di 

Kabupaten 

Bekasi Jawa 

Barat (Studi  

a. Menganalisis 

pola atau 

karakteristik alih 

fungsi lahan di 

Kabupaten 

Bekasi. 

b. Menganalisis 

laju alih fungsi 

lahan di 

Kabupaten 

a. Deskriptif 

b. Laju Alih Fungsi 

Lahan 

c. Regresi linier 

berganda 

d. Regresi Logistik 

e. Estimasi Dampak 

Produksi 

f. Dampak terhadap 

pendapatan 

a. Pola alih fungsi lahan yang terjadi 

adalah pola yang diawali dengan 

adanya alih penguasaan lahan dari 

petani pemilik lahan kepada 

pengembang, setelah terjadi alih 

kekuasaan barulah lahan 

dialihfungsikan. 

b. Laju penyusutan lahan pertanian 

selama sepuluh tahun terakhir di 

Kabupaten Bekasi sebesar 4,27 persen 
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Tabel 4.  Kajian penelitian terdahulu (lanjutan) 

No

. 

Nama 

Pengarang 

Judul 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

  Kasus Desa 

Sriamur 

Kecamatan 

Tambun 

Utara) 

Bekasi. 

c. Menganalisis 

kelembagaan 

lahan yang ada 

di Kabupaten 

Bekasi. 

d. Menganalisis 

faktor yang 

mempengaruhi 

alih fungsi lahan 

pertanian secara 

secara makro 

dan mikro. 

e. Menganalisia 

dampak akibat 

alih fungsi lahan 

pertanian 

terhadap 

ketahanan 

pangan dan 

perekonomian 

petani. 

Petani atau sekitar 0,43 persen per tahunnya. 

c. Kebijakan RTRW secara vertikal telah 

menetapkan Kabupaten Bekasi menjadi 

wilayah penyangga dari wilayah PKN 

Jabodetabek, sehingga tata ruang di 

wilayah tersebut akan diperuntukan 

untuk pemukiman, industri, dan jasa. 

d. Faktor yang mempengaruhi alih fungsi 

lahan pertanian di Kabupaten Bekasi 

pada skala makro, yaitu PDRB dan Laju 

Pertumbuhan Penduduk.  Faktor yang 

mempengaruhi pada skala mikro, yaitu 

jumlah tanggungan petani dan proporsi 

pendapatan dari hasil tani terhadap 

pendapatan total. 

e. Dampak alih fungsi lahan pertanian 

terhadap produksi gabah di Kabupaten 

Bekasi dalam sepuluh tahun terakhir 

adalah hilangnya produksi gabah 

sebesar 28.091 ton atau sekitar Rp 

73.733.652.728. Dampak alih fungsi 

lahan pertanian terhadap pendapatan 

petani adalah berkurangnya pendapatan 

petani pemilik lahan dengan rata-rata 

sebesar Rp 3.331.548. Hasil perkiraan 

perubahan luas sawah dan dampaknya  
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Tabel 4.  Kajian penelitian terdahulu (lanjutan) 

No. 
Nama 

Pengarang 

Judul 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

     terhadap ketahanan pangan adalah 

produksi beras tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pada tahun 2015 dengan 

kekurangan sebesar 12.052 ton, 

sedangkan jika terjadi penurunan 

konsumsi beras perkapita sebesar 1,5% 

per tahun maka produksi beras tidak 

akan mencukupi kebutuhan pada tahun 

2018 dengan kekurangan 1.440 ton. 

9 Dewitasari, T. 

(2016) 

Dampak 

Pembangunan 

Jalan Tol 

Surabaya - 

Mojokerto 

Terhadap 

Kondisi 

Sosial dan 

Ekonomi 

Penduduk di 

Daerah 

Kecamatan 

Wringinanom 

Kabupaten 

Gresik 

Mengetahui 

bagaimana dampak 

pembembangunan 

Jalan Tol Surabaya 

– Mojokerto 

terhadap kondisi 

sosial ekonomi 

penduduk 

Kecamatan 

Wringinanom 

Kabupaten Gresik 

Deskriptif 

kuantitatif 

a. Pembangunan Jalan Tol Surabaya–

Mojokerto berdampak relatif buruk 

terhadap kondisi sosial. Mata 

pencaharian penduduk beralih dari 

petani menjadi wiraswata setelah 

pembebasan lahan, akan tetapi 

pekerjaan sampingan penduduk tetap 

yakni ternak. Penduduk yang rumahnya 

dibebaskan terpaksa pindah ketempat 

lain sehingga hubungan antar 

masyarakat sekitar menjadi renggang. 

b. Pembangunan Jalan Tol Surabaya–

Mojokerto berdampak relatif buruk 

terhadap kondisi ekonomi. Sebagian 

besar penduduk pendapatannya 

menurun setelah pembebasan lahan. 

Segi kebutuhan keluarga sebagian  
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Tabel 4.  Kajian penelitian terdahulu (lanjutan) 

No. 
Nama 

Pengarang 

Judul 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

     besar penduduk merasa pemenuhan 

kebutuhannya primernya sama saja 

seperti sebelum pembebasan lahan, 

sedangkan pemenuhan kebutuhan 

sekundernya dan tersiernya kurang 

tercukupi setelah pembebasan lahan. 

10 Putra, P.U.M. 

(2021). 

Analisis Alih 

Fungsi Lahan 

Sawah dan 

Implementasi 

Peraturan 

Daerah 

Nomor 8 

Tahun 2017 

Tentang 

Perlindungan 

Lahan 

Pertanian 

Pangan 

Berkelanjutan 

di Kabupaten 

Lampung 

Selatan. 

a. Mengetahui laju 

alih fungsi lahan 

sawah di 

Kabupaten 

Lampung 

Selatan. 

b. Mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

terjadinya alih 

fungsi lahan 

sawah di 

Kabupaten 

Lampung 

Selatan. 

c. Mengetahui 

dampak alih 

fungsi lahan 

sawah terhadap  

a. Laju penyusutan 

lahan 

b. Regresi Logistik 

c. Deskriptif 

kualitatif dan 

kuantitatif 

d. Teori Edward III 

e. Laju alih fungsi lahan sawah di 

Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 

2009-2019 berfluktuatif setiap tahun 

dengan rata-rata konversi 941,18ha 

pertahun dan laju alih fungsi lahan 

sawah sebesar -0,0206% pertahun. 

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya alih fungsi lahan sawah di 

Kabupaten Lampung Selatan adalah 

umur, pengalaman usahatani, dan 

jumlah tanggungan. 

g. Dampak dari sisi sosial: Alih fungsi 

lahan sawah tidak berdampak terhadap 

interaksi sosial yang terjadi di 

masyarakat.  Di sisi lain, alih fungsi 

lahan sawah menyebabkan terjadinya 

mobilitas sosial baik secara horizontal 

maupun vertikal.  Dampak dari sisi 

ekonomi: Alih fungsi lahan sawah  



    

 

3
2 

3
2 

Tabel 4.  Kajian penelitian terdahulu (lanjutan) 

No. 
Nama 

Pengarang 
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   kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat di 

Kabupaten 

Lampung 

Selatan. 

d. Mengetahui 

implementasi 

Peraturan 

Daerah Nomor 

8 Tahun 

2017tentang 

Perlindungan 

Lahan Pertanian 

Pangan 

Berkelanjutan di 

Kabupaten 

Lampung 

Selatan. 

 berdampak terhadap pendapatan petani.  

Pendapatan petani setelah alih fungsi 

lahan sawah mengalami penurunan 

sebesar Rp1.057.089. 

h. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 

8 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

di Kabupaten Lampung Selatan 

terbilang belum efektif. Tingkat 

efektivitas sebesar 45,57%. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 

Lahan merupakan modal yang diperlukan dalam proses produksi pertanian.  Namun, 

perkembangan sektor ekonomi di suatu kawasan mendorong perubahan penggunaan 

lahan di kawasan tersebut.  Hal ini mendorong perubahan sumberdaya lahan ke 

penggunaan yang memberikan nilai ekonomi lebih tinggi.  Lahan yang awalnya 

berupa lahan pertanian diubah menjadi bentuk lain berupa industri ataupun hal yang 

mendukung industri tersebut yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.  Selain 

itu, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan 

tempat tinggal serta sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup juga ikut meningkat.  

Keberadaan lahan yang relatif tetap memaksa lahan pertanian untuk dialihfungsikan 

menjadi bentuk lain berupa pemukiman dan infrastruktur kependudukan. 

 

Alih fungsi lahan pertanian merupakan tuntutan terhadap pembangunan di sektor non 

pertanian seperti industri, perumahan, dan jasa.  Adanya alih fungsi lahan dari 

pertanian ke non pertanian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang 

mempengaruhi di tingkat wilayah maupun di tingkat petani.  Faktor di tingkat petani 

merupakan faktor mikro yang secara langsung mempengaruhi keputusan petani untuk 

mengalihfungsikan atau menjual lahan, sedangkan faktor di tingkat wilayah 

merupakan faktor makro berupa data yang secara tidak langsung mempengaruhi 

kepetusan pemerintah setempat untuk mengambil kebijakan pengalihfungsian lahan.  

Selain itu kelembagaan yang ada juga ikut mempengaruhi, karena kelembagaan 

tersebut dapat mendukung atau mencegah alih fungsi lahan yang terjadi. 

 

Fenomena ini mengakibatkan terjadinya penyempitan lahan pertanian.  Penyempitan 

pada lahan pertanian ini akan berdampak langsung pada volume produksi padi yang 

mempengaruhi ketahanan pangan, dan pada kondisi ekonomi petani karena skala 

produksinya tidak mencukupi untuk sampai menguntungkan.  Analisis dari faktor-

faktor yang mempengaruhi dan dampak yang ditimbulkan oleh alih fungsi lahan 

dapat dijadikan patokan kebijakan untuk mengontrol alih fungsi lahan tersebut.  

Kerangka pemikiran di atas ditampilkan dalam Gambar 1. 
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Gambar 1.  Diagram alur pemikiran 

 

 

D. Hipotesis 

 
 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga jumlah tanggungan (X1), 

luas lahan (X2), umur petani (X3), pendapatan usahatani (X4), pekerjaan sampingan 

(D1) berpengaruh terhadap alih fungsi lahan petani padi di Kabupaten Lampung 

Selatan. 

Terhadap 

ketahanan 

pangan di 

Kabupaten 

Lampung selatan 

Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan 

infrastruktur 
Peningkatan kebutuhan 

lahan pemukiman 

Alih fungsi lahan 

pertanian 

Laju alih fungsi lahan 

pertanian 

Faktor yang mempengaruhi: 

a. Jumlah tanggungan 

b. Luas lahan 

c. Umur petani 

d. Pendapatan usahatani 

e. Pekerjaan sampingan 

Dampak yang terjadi 

Terhadap 

pendapatan petani 

Kesejahteraan 

Petani 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Menurut Sugiyono (2013), metode survei adalah metode untuk mengambil suatu 

generalisasi dari populasi melalui sejumlah besar responden.  Biasanya metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data pada skala yang besar.  Metode ini dapat 

digunakan untuk maksud deskriptif, evaluasi, penjelasan, prediksi, penelitian 

operasional, dan pengembangan indikator-indikator sosial. 

 

Sejalan dengan pendapat diatas, dalam penelitian survei informasi dikumpulkan dari 

responden dengan menggunakan kuesioner.  Umumnya, pengertian survei dibatasi 

pada pengertian survei sampel di mana informasi dikumpulkan dari sebagian populasi 

(sampel) untuk mewakili seluruh populasi terdapat tiga karakteristik pokok pada 

metode survei yaitu data informasi dikumpulkan dari kelompok besar orang dengan 

tujuan mendeskripsikan berbagai aspek dan karakter seperti: pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, kemampuan dari populasi.  Data informasi diperoleh dari pengajuan 

pertanyaan (tertulis dan bisa juga lisan) dari populasi, data informasi diperoleh dari 

sampel bukan dari populasi. 

 

Berdasarkan pemaparan pendapat dari para ahli diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa penelitian survei adalah metode penelitian yang mengkaji populasi 

yang besar dengan menggunakan metode sampel yang memiliki tujuan untuk 

mengetahui perilaku, karakteristik, dan membuat deskripsi serta generalisasi yang ada 
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dalam populasi tersebut metode survei merupakan pendekatan metode deskriptif 

untuk mendapatkan informasi dari sampel yang mewakili populasi.  Data diperoleh 

dengan penyusunan daftar pertanyaan dalam kuesioner dan wawancara secara 

langsung kepada responden 

 

 

B. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

 

Konsep dasar dan batasan (definisi) operasional mencakup istilah-istilah yang akan 

digunakan dalam melakukan analisis data guna menjawab tujuan penelitian yang 

akan dicapai. 

 

Konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Alih fungsi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan dari fungsi yang satu 

ke fungsi yang lainnya seperti lahan sawah menjadi infrastruktur jalan tol. 

2. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, 

drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan 

ekonomi. 

3. Ketahanan pangan adalah selisih antara pangan yang tersedia dengan pangan 

yang dibutuhkan di wilayah tersebut.  Pangan dengan nilai surplus yang semakin 

besar di suatu wilayah menunjukkan semakin tingginya tingkat ketahanan pangan 

masyarakat di wilayah tersebut, semakin tinggi defisit pangan yang terjadi 

menyebabkan semakin rendahnya tingkat ketahanan pangan masyarakat. 

4. Kesejahteraan adalah sesuatu dimana setiap orang mempunyai pedoman, tujuan 

dan cara hidup yang berbeda-beda pula terhadap faktor-faktor yang menentukan 

tingkat kesejahteraan. 

5. Sejahtera yaitu kondisi dimana manusia dalam keadaan makmur, dalam keadaan 

sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut 

memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. 
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6. Belum sejahtera adalah kondisi dimana manusia yang belum tercapainya keadaan 

makmur, belum dalam keadaan sehat, dan belum damai. 

 

Batasan (definisi) operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu 

perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa (Rp/tahun). 

2. Pertumbuhan Penduduk adalah suatu perubahan populasi sewaktu-waktu, dan 

bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi 

(orang/tahun). 

3. Permukiman adalah area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat 

tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 

lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan (m2). 

4. Lahan adalah sumberdaya alam yang dimanfaatkan sebagai penunjang aktivitas 

manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, diukur dalam satuan hektar 

(ha).  

5. Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan petani untuk kegiatan pertanian, 

seperti sawah, kebun sayuran, dll, diukur dalam satuan hektar (ha). 

6. Lahan non pertanian adalah lahan yang digunakan manusia untuk kegiatan non 

pertanian seperti industri, infrastruktur dan pemukiman penduduk, yang diukur 

dalam satuan hektar (ha) 

7. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang diolah dengan cara menggenangkan 

air, diukur dalam satuan hektar (ha). 

8. Laju alih fungsi lahan pertanian adalah persentase perubahan luas suatu lahan 

yang dialihfungsikan dari tahun ke tahun, diukur dalam satuan persen (%). 

9. Jumlah tanggungan adalah jumlah anggota keluarga yang harus dibayarkan biaya 

hidupnya oleh petani (orang). 

10. Umur petani adalah waktu seseorang semenjak dilahirkan hingga sekarang 

(Tahun). 
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11. Pendapatan usahatani adalah selisih dari penerimaan dan biaya produksi dalam 

satu kali masa panen, diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

12. Pekerjaan sampingan ialah pekerjaan tambahan diluar pekerjaan utama baik itu 

off farm ataupun non farm yang dilakukan untuk menambah pendapatan rumah 

tangga. 

13. Pendapatan on farm adalah adalah seluruh pendapatan rumah tangga petani yang 

baik yang berasal dari usahatani padi maupun di luar usahatani padi setelah 

dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi,yang diukur 

dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th).  

14. Pendapatan non farm adalah usaha diluar sektor pertanian yang dilakukan untuk 

menambah pendapatan keluarga, biasanya dilakukan anggota keluarga yang 

berusia kerja, misalnya berdagang, buruh, dll. 

15. Pendapatan rumah tangga yaitu jumlah pendapatan on farm, off farm dan non 

farm yang diukur dengan satuan rupiah per tahun (Rp/th). 

16. Pengeluaran rumah tangga seluruh biaya yang dikeluarkan oleh seluruh anggota 

rumah tangga petani, yang meliputi pengeluaran pangan dan nonpangan, yang 

diukur dengan satuan rupiah per tahun (Rp/th). 

 

 

C. Lokasi, Waktu, dan Responden Penelitian 

 

 

Lokasi yang dipilih untuk analisis laju alih fungsi lahan dan dampaknya terhadap 

ketahanan pangan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Lampung Selatan.  Daerah ini 

dipilih karena tingginya alih fungsi lahan di Provinsi Lampung.  Kabupaten Lampung 

Selatan mengalami penurunan luas lahan sawah dari tahun 2013-2019 sebesar 6.045, 

alasan lainnya dipilihnya Kabupaten Lampung Selatan karena pembangunan 

infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pembangunan pemukiman. 

 

Pemilihan tempat untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi, pendapatan petani 

dan kesejahteraan dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Natar dan Kecamatan 

Tanjung Bintang.  Lokasi ini dipilih karena selain adanya penurunan luas lahan sawah 
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dan juga adanya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) juga karena adanya 

alih fungsi lahan sawah untuk perumahan.  Kecamatan Natar dan Tanjung Bintang 

merupakan kecamatan yang memenuhi kriteria tersebut.  Menurut data yang diolah 

dari BPS, Kecamatan Natar dalam tahun 2013-2019 mengalami penurunan luas lahan 

sebesar 1.268 ha atau sekitar 27%.  Luas lahan di Kecamatan Tanjung Bintang pada 

tahun 2013-2019 mengalami penurunan sebesar 356 ha atau sekitar 20%.  

 

Penentuan wilayah sampel sesuai dengan lokasi penelitian yang telah ditentukan.  

Penentuan wilayah sampel ini dilakukan secara purposive dengan pertimbangan 

bahwa setiap wilayah yang mewakili populasi memiliki alih fungsi lahan sawah 

untuk jalan tol, maupun untuk perumahan. 

Adapun wilayah sampel yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:  

a. Kecamatan Natar 

b. Kecamatan Tanjung Bintang 

 

Dalam penelitian ini hanya terdapat dua kelompok responden.  Kelompok responden 

yang pertama adalah petani padi yang belum pernah mengalihfungsikan lahan 

pertaniannya.  Kelompok responden yang kedua adalah petani padi yang 

mengalihfungsikan lahan pertaniannya ke non pertanian.  Dalam hal ini terdapat dua 

alih fungsi lahan sawah yang dilakukan oleh petani, yaitu: 

1. Petani yang mengalihfungsikan lahan sawah yang dimiliki menjadi pemukiman, 

2. Petani yang mengalihfungsikan lahan sawah yang dimiliki menjadi jalan tol. 

 

Pengambilan contoh atau sampel yang dilakukan kepada petani dilakukan secara 

snowball sampling.  Teknik snowball sampling merupakan bentuk dari non 

probability sampling method.  Metode ini dipilih karena jumlah populasi yang akan 

diteliti tidak diketahui secara pasti.  Cara ini dilakukan dengan mencari sampel 

pertama dan mewawancarainya.  Setelah itu sampel pertama menunjukan orang lain 

yang sekiranya dapat diwawancarai sesuai dengan kriteria yang diinginkan, dan 

begitu seterusnya.  Jumlah seluruh sampel yang diambil dalam penelitian ini 

sebanyak 90 responden.  Penetapan sampel ini didasarkan pada pendapat Juanda 
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(2009) yang menyatakan, bahwa jika tidak ada informasi mengenai ragam dari 

populasi maka ukuran sampel minimum yang menggunakan analisis data statistik 

adalah 30 responden dimana populasi dianggap menyebar normal.  Responden terbagi 

ke dalam dua wilayah yaitu, Kecamatan Natar 45 responden dan Kecamatan Tanjung 

Bintang 45 responden, dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Responden Penelitian 

 

Responden 
Kecamatan 

Total 
Natar Tanjung Bintang 

Petani tidak alih fungsi lahan 15 15 30 

Petani alih fungsi lahan 
   

     a. Pemukiman 15 15 30 

     b. Jalan Tol 15 15 30 

Total 45 45 90 

 

Proses pengumpulan data primer maupun sekunder di wilayah tersebut dilakukan 

pada bulan Juli 2021 hingga Februari 2022. 

 

 

D. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

 

 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

Data primer digunakan untuk mengetahui faktor faktor penyebab alih fungsi lahan 

pertanian pada petani, dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan terhadap 

pendapatan petani, dan kesejahteraan petani.  Data sekunder digunakan untuk 

mengetahui laju alih fungsi lahan, dan mengetahui dampak yang ditimbulkan 

terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan.  Data sekunder diperoleh 

melalui sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, seperti Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan 

Nasional, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Perencanaan 

dan Pembangunan Daerah, dan dari literatur yang relevan. 
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E. Metode Analisis Data 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data adalah metode analisis deskriptif 

dan analisis kuantitatif.  Metode analisis deskriptif digunakan dengan tujuan untuk 

memberikan penjelasan dan interpretasi data dan informasi pada tabulasi data.  

Metode analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui laju alih fungsi lahan, faktor 

yang mempengaruhinya, dan dampak dari alih fungsi lahan tersebut. Metode analisis 

kuantitatif yang digunakan adalah persamaan laju alih fungsi lahan, analisis regresi 

logit.  Pengolahan data dan informasi yang didapat dilakukan secara manual dan 

menggunakan komputerisasi dengan program Microsoft Office Excel 2007, EViews 7, 

dan Statistical Program Service Solution 20.0 (SPSS). 

 

 

1. Analisis Laju Alih Fungsi Lahan 

 

Analisis untuk menjawab tujuan pertama adalah analisis luas dan laju alih fungsi 

lahan sawah di Kabupaten Lampung selatan selama periode 2013-2020.  Menurut 

Sutani (2009) dalam Astuti (2011), dalam perhitungan laju alih fungsi lahan pertanian 

digunakan persamaan penyusutan lahan. Laju alih fungsi lahan dapat ditentukan 

dengan cara menghitung laju penyusutan lahan secara parsial. Laju penyusutan lahan 

secara parsial dapat dijelaskan secara berikut: 

 

V =
Lt−Lt−1

Lt−1
 × 100%...............................................(1) 

Keterangan : 

 

V = Laju penyusutan lahan (%) 

Lt = Luas lahan tahun ke-t (ha) 

Lt-1 = Luas lahan tahun sebelum t (ha) 

 

Laju alih fungsi lahan sawah dapat ditentukan melalui selisih antara luas lahan tahun 

ke-t dengan dengan luas lahan tahun sebelum t (t-1).  Kemudian dibagi dengan luas 

lahan tahun sebelum t tersebut dan dikalikan dengan 100 persen.  Hal ini dilakukan 
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juga pada tahun-tahun berikutnya sehingga diperoleh laju alih fungsi lahan setiap 

tahun.  Nilai V < 0 berarti bahwa luas lahan tersebut mengalami penyusutan. 

 

 

2. Analisis Ketahanan Pangan 

 

Analisis untuk menjawab tujuan yang kedua adalah analisis dampak alih fungsi lahan 

pertanian terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan.  Kerugian yang 

timbul dari alih fungsi lahan pertanian diantaranya berupa hilangnya peluang 

memproduksi dan pendapatan usaha tani yang seharusnya dapat tercipta dari lahan 

sawah yang hilang.  Menurut Prasada (2018), ketahanan pangan penduduk pada 

dasarnya dapat tercapai saat jumlah pangan yang tersedia di suatu wilayah dapat 

mencukupi seluruh kebutuhan pangan masyarakatnya. 

 

a. Pangan Tersedia 

Pangan tersedia, dihitung dengan cara: 

 

𝑃𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑖..(2) 

 

Faktor-faktor konversi padi yaitu padi untuk kebutuhan bibit, padi untuk 

kebutuhan pakan, padi untuk kebutuhan industri non pangan, dan padi tercecer 

(Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam publikasi Neraca Bahan 

Makanan Indonesia). 

 

b. Konsumsi Pangan dan Kebutuhan Pangan  

Konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan dapat tercermin 

dari data pengeluaran per kapita penduduk per bulan untuk padi-padian.  Data 

tersebut kemudian dibagi dengan harga beras yang berlaku pada tahun 

bersangkutan untuk mendapatkan data konsumsi beras penduduk per kapita 

per bulan.  Setelah itu, data konsumsi per kapita dapat dikalikan dengan 

jumlah penduduk pada masing-masing tahun untuk mengetahui kebutuhan 

pangan penduduk. 
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c. Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan dapat tercermin dari surplus atau defisit pangan yang 

terjadi di suatu wilayah. Surplus/defisit pangan dapat dihitung dengan 

menggunakan selisih pangan tersedia dengan pangan yang dibutuhkan 

(Darsono, 2012).  Kategori surplus/defisit adalah sebagai berikut:  

 

Surplus = pangan tersedia > atau = kebutuhan pangan (tahan pangan) 

Defisit = pangan tersedia < kebutuhan pangan (tidak tahan pangan) 

 

Pangan dengan nilai surplus yang semakin besar di suatu wilayah 

menunjukkan semakin tingginya tingkat ketahanan pangan masyarakat di 

wilayah tersebut, semakin tinggi defisit pangan yang terjadi menyebabkan 

semakin rendahnya tingkat ketahanan pangan masyarakat. 

 

 

3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan 

 

Analisis untuk menjawab tujuan ketiga adalah analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat petani.  Analisis ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi petani 

mengalihfungsikan lahan.  Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan analisis 

binary logit.  Model logit adalah model regresi non-linier dimana variabel dependen 

bersifat kategorikal.  Kategori paling dasar dari model logit menghasilkan binary 

values seperti angka 0 dan 1 sehingga sering disebut binary logit (Ariefianto, 2012). 

 

Model logit adalah model probabilitas logistic untuk menjelaskan respon kualitatif 

variabel dependen. Variabel-variabel bebas (independen) model terdiri dari jumlah 

tanggungan (X1), luas lahan (X2), umur petani (X3), pendapatan usahatani (X4), 

pekerjaan sampingan (D1).  Metode pengolahan data dilakukan dengan metode 

tabulasi, dan komputerisasi. Bentuk persamaan model logit yang digunakan adalah. 

𝑍𝑖 = 𝐿𝑛 [
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
] = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝐷1 + 𝜀……..…(3) 
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Keterangan: 

 

Zi  = Peluang Zi = 1: untuk rumah tangga petani mengalihfungsikan lahan  

         Peluang Zi = 0: untuk rumah tangga petani tidak mengalihfungsikan lahan 

β   = Koefisien regresi 

X1 = Jumlah tanggungan 

X2 = Luas lahan 

X3 = Umur petani 

X4 = Pendapatan usahatani 

D1 = Pekerjaan Sampingan 

𝛼   = Intersep  

Pi  = Probabilitas 

ɛ   = Error term/Residual 

 

Pada penggunaan analisis logistik terdapat variabel dependen (variabel biner/dua 

kategori) dengan variabel independen (memiliki jenis data numerik dan kategori).  

Model analisis logistik memiliki fungsi penghubung berupa distribusi logit, sehingga 

yang terbentuk umumnya digunakan untuk memprediksi probabilitas terjadinya 

sebuah kejadian berdasarkan variabel penjelasnya (independent). 

 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas, yaitu jumlah tanggungan, luas lahan, umur petani, pendapatan 

usahatani, pekerjaan sampingan terhadap variabel terikat yaitu keputusan alih fungsi 

lahan petani.  Nilai Chi probability RL Statistic dan nilai Mc Fadden R-squared 

diketahui untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

Hipotesisnya adalah:  

H0 :  β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 (tidak ada pengaruh variable bebas secara simultan 

terhadap variable tak bebas)  

H1 :  Paling sedikit satu koefisien regresi ≠ 0 (ada pengaruh paling sedikir satu 

variable bebas terhadap variable tak bebas) 

 

Pengujian ini dilakukan dengan uji Chi-Square (LR statistic) pada tingkat keyakinan 

90% dan tingkat kesalahan analisis (α) = 10% derajat bebas pembilang df1 = (k-1) 

dan derajat bebas penyebut df2 = (n-k), dimana k merupakan total variabel bebas dan 

terikat. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu: Jika Chi-hitung > Chi-tabel dan 
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signifikansi < 0,1, maka H0 ditolak, dan jika Chi-hitung < Chi-tabel dan signifikansi 

> 0,1, maka H0 diterima (Santoso, 2004). 

 

Untuk memeriksa peranan kefisien regersi dari masing-masing variabel bebas 

sehingga dapat diketahui pengaruh variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat 

(Uji Parsial). 

 

Hipotesisnya adalah:  

H0 :  β1 = 0 (variabel bebas yang diuji secara individu tidak berpengaruh nyata 

terhadap variabel tak bebas)  

H1 :  β1 ≠ 0 (variabel bebas yang diuji secara individu berpengaruh nyata terhadap 

variabel tak bebas) 

 

Pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi parsial menggunakan uji Z-Statistic. 

Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 90% dan derajat kebebasan 10% 

dengan df = (n-k-1).  Dasar pengambilan keputusannya adalah: jika z-hitung < z-tabel 

dan probabilitas z hitung > α, maka H0 diterima, jika z-hitung > z-tabel dan 

probabilitas z hitung < α, maka H0 ditolak (Santoso, 2004).  

 

Selanjutnya penafsiran koefesien dilakukan berdasarkan Odds ratio.  Odds ratio 

merupakan interpretasi dari sebuah peluang yang dapat diartikan sebagai rasio 

peluang kejadian sukses dengan kejadian tidak sukses dari peubah respon.  Odds 

ratio bertujuan untuk memudahkan interpretasi koefesien.  Jika peubah penjelas 

mempunyai tanda koefisien positif, maka nilai odds ratio akan lebih besar dari satu, 

dan sebaliknya. 

 

Koefesien variabel bebas mencerminkan adanya perubahan dalam fungsi logit dimana 

untuk perubahan satu unit peubah penjelas X yang disebut log odds.  Nilai suatu 

variabel bebas tertentu (Xi), jika naik satu unit, sedangkan variabel bebas tetap, maka 

secara rata-rata perkiraan logit akan naik atau turun sebesar nilai koefisien tersebut.  

Interpretasi dari nilai odds diperoleh dengan mengambil antilog dari berbagai 

koefisien. 
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Interpretasi dari nilai odds ini adalah kecenderungan atau peluang Y=1 pada kondisi 

X=1 sebesar exp (β) upper.  Dalam penelitian ini, tingkat alih fungsi lahan dapat 

dikategorikan menjadi dua kategori dan dua konstanta, yaitu kategori alih fungsi 

lahan, tidak tidak alih fungsi lahan dan konstanta 1 untuk rumah tangga petani yang 

alih fungsi lahan, dan konstanta 0 untuk rumah tangga petani tidak alih fungsi lahan. 

 

 

4. Analisis Pendapatan Usahatani 

 

Analisis untuk menjawab tujuan keempat adalah analisis pendapatan petani yang 

melakukan alih fungsi lahan di Kabupaten Lampung Selatan.  Analisis dampak 

pendapatan ini dilakukan dengan deskriptif kuantitatif, yaitu dengan merata-ratakan 

perbedaan pendapatan.  Perbedaan pendapatan dihitung dengan mencari selisih antara 

pendapatan petani sebelum terjadi alih fungsi lahan dan perkiraan pendapatan setelah 

terjadi alih fungsi lahan.  Nilai dari selisih tersebut nantinya dirata-ratakan sehingga 

didapatkan rata-rata perubahan pendapatan petani akibat alih fungsi lahan.  Merujuk 

Yudhistira (2013) perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝑋 =  
Π − Π`

𝑛
……………………….…………...…(4) 

 

Keterangan : 

 

X = Rata-rata perubahan pendapatan 

Π = Pendapatan sebelum alih fungsi lahan 

Π` = Pendapatan sesudah alih fungsi lahan 

n = Jumlah contoh atau sample 

 

 

5. Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani 

 

Analisis untuk menjawab tujuan kelima adalah analisis tingkat kesejahteraan petani 

yang melakukan alih fungsi lahan di Kabupaten Lampung Selatan.  Untuk mengukur 

kesejahteraan petani menggunakan pola konsumsi rumah tangga dan teori Sajogyo 

(1996). 
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a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga 

Menurut Purwitasari (2007), pola konsumsi rumah tangga merupakan salah 

satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.  Rumah tangga/keluarga 

akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk pangan jauh lebih 

kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non pangan. 

 

Pada analisis pengeluaran konsumsi rumah tangga responden, dihitung 

pengeluaran pangan dan non pangan.  Proporsi konsumsi pangan (PKP) 

adalah perbandingan pengeluaran pangan dengan total pengeluaran konsumsi 

(pangan + non pangan), dapat dihitung dengan menggunakan berikut: 

 

𝑃𝐾𝑃 =
𝑃𝑃

𝑃𝑃+𝑃𝑁𝑃
× 100%..........................................(5) 

 

Keterangan:  

 

PKP : Proporsi Konsumsi Pangan  

PP : Pengeluaran Pangan  

PNP : Pengeluaran Non Pangan 

 

Proporsi konsumsi non pangan adalah perbandingan pengeluaran non pangan 

dengan total pengeluaran konsumsi (pangan + non pangan) sebagaimana 

dirumuskan pada rumus berikut:  

 

𝑃𝐾𝑁𝑃 =
𝑃𝑁𝑃

𝑃𝑃+𝑃𝑁𝑃
× 100%.......................................... (6) 

 

Keterangan:  

 

PKNP : Proporsi Konsumsi Non Pangan 

PP : Pengeluaran Pangan  

PNP : Pengeluaran Non Pangan 

 

b. Menurut teori Sajogyo (1996) 

Pengeluaran rumah tangga per kapita per tahun adalah total pengeluaran 

rumah tangga petani baik pengeluaran untuk pangan maupun non pangan 

dalam setahun dibagi jumlah tanggungan rumah tangga. Pengeluaran rumah 
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tangga/kapita per tahun ini kemudian dikonversikan ke dalam ukuran setara 

beras per kilogram untuk mengukur tingkat kemiskinan rumah tangga petani 

(Sajogyo, 1997).  Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat 

berdasarkan besarnya pengeluaran rumah tangga perkapita pertahun.  Total 

pengeluaran rumah tangga kemudian dikonversi dalam bentuk nilai tukar 

beras saat ini, dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Sajogyo, 1996): 

 

Pengeluaran/Kapita/Tahun = 
Pengeluaran rumah tangga/tahun (Rp)

Jumlah tanggungan keluarga
………(7) 

 
Pengeluaran/Kapita Keluarga/

Setara beras (Kg)
 = 

Pengeluaran/Kapita RT/tahun (Rp)

Harga beras (Rp/Kg)
…….(8) 

 

Menurut klasifikasi Sajogyo (1997), petani miskin dikelompokan ke dalam 

enam golongan : 

1. Paling miskin : 180 kg setara beras/tahun, 

2. Miskin sekali : 181 – 240 kg setara beras/tahun, 

3. Miskin : 241 – 320 kg setara beras/tahun, 

4. Nyaris miskin : 321 – 480 kg setara beras/tahun, 

5. Cukup : 481 – 960 kg setara beras/tahun, 

6. Hidup layak : >960 kg setara beras/tahun. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan 

 

 

1. Letak Geografis 

 

Secara geografis, Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105º14’ sampai 

105º45’ Bujur Timur dan 5º15’ sampai dengan 6º Lintang Selatan.  Letak posisi 

tersebut membuat Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah tropis seperti halnya 

daerah-daerah lain di Indonesia. 

 

Bagian Selatan dari Kabupaten Lampung Selatan membentuk runcing dan 

mempunyai teluk besar, yaitu Teluk Lampung.  Pada Teluk Lampung terdapat sebuah 

pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang, tempat kapal-kapal dalam dan luar negeri dapat 

merapat.  Secara umum, Pelabuhan Panjang menjadi salah satu faktor yang sangat 

penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung.  Sejak tahun 1982, Pelabuhan 

Panjang termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung. 

 
Selain itu, Kabupaten Lampung Selatan masih memiliki sebuah pelabuhan lain yang 

terletak di Kecamatan Penengahan, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.  

Pelabuhan ini menjadi tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan 

sebaliknya.  Dengan demikian, Pelabuhan Bakahueni menjadi pintu gerbang pulau 

Sumatera bagian Selatan.  Jarak antara Pelabuhan Bakahueni (Lampung Selatan) 

dengan Pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 30 kilometer, dengan waktu 

tempuh kapal penyeberangan sekitar 1,5 jam. 
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Daerah Kabupaten Lampung Selatan memiliki daerah daratan kurang lebih 2.007,01 

km2, dengan Kota Kalianda sebagai pusat pemerintahannya.  Kota Kalianda 

diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri 

pada tanggal 11 Februari 1982. 

 

Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami pemekaran sebanyak dua kali. Pertama 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten 

Tanggamus yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1997. Kemudian yang kedua 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang 

pembentukan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 10 Agustus 2008. 

 

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan empunyai batas-batas sebagai berikut: 

 

Sebelah Utara  : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan 

  Lampung Timur; 

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda; 

Sebelah Barat  : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran; 

Sebelah Timur  : berbatasan dengan Laut Jawa (BPS Kabupaten Lampung  

  Selatan, 2019). 

 

 

2. Keadaan Demografi 

 

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 berada di urutan keempat 

dengan besaran mencapai 1.064.301 jiwa dibawah Kabupaten Lampung Timur.  

Artinya sebesar 11,82 persen populasi penduduk di Lampung berada di Kabupaten 

Lampung Selatan.  Penduduk di Lampung Selatan terdiri atas 544.745 jiwa penduduk 

laki-laki atau sekitar 51,18% dan 519.556 jiwa penduduk perempuan atau sekitar 

48,82%.  Jumlah penduduk mengalami pertambahan sebesar 18.639 jiwa.  Persentase 

jumlah penduduk dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Persentase jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020. 

Sumber : BPS Lampung Selatan, 2021. 

 

Kepadatan penduduk di Lampung Selatan tahun 2020 mencapai 504 jiwa/km2.  

Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk 

tertinggi terletak di Kecamatan Jati Agung dengan kepadatan sebesar 782 jiwa/ km2 

dan terendah di Kecamatan Rajabasa sebesar 248 jiwa/Km2 (BPS Lampung Selatan, 

2021) 

 

 

3. Iklim 

 

Kabupaten Lampung Selatan memiliki iklim yang sama dengan daerah lain di 

Indonesia.  Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan 

tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli.  

Daerah Lampung Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara 

musim kemarau dan musim hujan akibat pengaruh angin Muson. 

 

Kabupaten Lampung Selatan memiliki temperatur rata-rata berkisar antara 26º-28ºC 

dan dalam kondisi tertentu mencapai angka minimum 20,40ºC hingga angka 

maksimum 34,80ºC.  Rata-rata kelembaban udara di Kabupaten Lampung Selatan 

berkisar antara 77 hingga 85 persen dan kelembaban udara akan lebih tinggi pada 

udara yang lebih tinggi. 

51,18%
48,82%

Laki-laki Perempuan
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4. Topografi 

 

Daerah Kabupaten Lampung Selatan dapat terbagi menjadi beberapa bagian topografi 

sebagai berikut: 

a. Sebagian besar daerah berbatuan endesit, ditutupi turfazam. Batuan endapan meluas 

ke arah timur sampai sekitar jalur kereta api menuju Kotabumi, keadaan tanah 

bergelombang sampai berbukit.  

b. Pegunungan vulkanis muda. 

c. Daratan bagian timur yang masih termasuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan 

tidak begitu luas, berbatuan endesit ditutupi turfazam.  

d. Dataran alluvial berawa-rawa dengan pohon Bakau.  

 

 

5. Potensi Wilayah 

 

Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi wilayah yang didominasi oleh 

beberapa sektor utama, salah satunya adalah sektor pertanian.  Sektor-sektor usaha 

yang berperan dalam pembentukan struktur Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Struktur PDRB Kabupaten Lampung Selatan (2020). 

Sumber : BPS Lampung Selatan, 2021 
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Data pada Gambar 3 memperlihatkan bahwa penyumbang terbesar dalam struktur 

pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Selatan 

adalah sektor pertanian yaitu 30%. Kabupaten Lampung Selatan sangat potensial 

untuk pengembangan tanaman pangan, palawija, dan tanaman perkebunan karena 

memiliki ketersediaan lahan yang luas dan subur. 

 

 

B. Gambaran Umum Kecamatan Natar 

 

 

1. Letak Geografi 

 

Kecamatan Natar merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung 

Selatan yang terdiri dari 26 desa dengan luas wilayah 269,58 km2.  Terdapat 11 desa 

yang dilalui tol yaitu Desa Krawang Sari, Desa Kali Sari, Desa Muara Putih, Desa 

Branti Raya, Desa Mandah, Desa Relung Helok, Desa Rulung Sari, Desa Rawa Sari, 

Desa Candi Mas, Desa Tanjung Sari, Desa Bumi Sari, Desa Way Sari.  Peta 

Kecamatan Natar dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4.  Peta Kecamatan Natar 

Sumber : Data diolah, 2021 
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Kecamatan Natar berbatasan dengan : 

a. Sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung dan Kabupaten Lampung 

Timur. 

 

 

2. Keadaan Demografi 

 

Kecamatan Natar memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 191.833 jiwa yang 

terdiri dari 98.274 jiwa penduduk laki-laki dan 93.559 jiwa penduduk perempuan.  

Dengan luas wilayah 269,58 km2, kepadatan penduduk di Kecamatan Natar sebesar 

712 jiwa/km2. Keadaan demografi Kecamatan Natar dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Demografi Kecamatan Natar 2020. 

 

No. Uraian Jumlah 

1 Populasi Penduduk (jiwa) 191.833 

2 Kepadatan Penduduk(jiwa/km2) 712 

3 Penduduk Laki Laki (jiwa) 98.274 

4 Penduduk Perempuasn (jiwa) 93.559 

5 Rasio Jenis Kelamin 105 

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 

 

 

C. Gambaran Kecamatan Tanjung Bintang 

 

 

1. Letak Geografis 

 

Kecamatan Tanjung Bintang merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten 

Lampung Selatan yang terdiri dari 16 desa dengan luas wilayah 127,57 km2.  

Terdapat 6 desa yang dilalui jalan tol di Kecamatan Tanjung Bintang yaitu Desa 

Sabah Balau, Desa Lematang, Desa Sinarogan, Desa Serdang, Desa Suka Negara, 

Desa Way Galih.  Peta Kecamatan Tanjung Bintang dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5.  Peta Kecamatan Tanjung Bintang 

Sumber : Data diolah, 2021 

 

Kecamatan Tanjung Bintang berbatasan dengan : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung, 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Merbau Mataram, 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Sari 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. 

 

 

2. Keadaan Demografi 

 

Kecamatan Tanjung Bintang memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 82.184 

jiwa yang terdiri dari 42.011 jiwa penduduk laki-laki dan 40.173 jiwa penduduk 

perempuan.  Dengan luas wilayah 127,57 km2, kepadatan penduduk di Kecamatan 

Tanjung Bintang sebesar 644 jiwa/km2. Keadaan demografi Kecamatan Natar dapat 

dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Demografi Kecamatan Tanjung Bintang 2020 

 

No. Uraian Jumlah 

1 Populasi Penduduk (jiwa) 82.184 

2 Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 644 

3 Penduduk Laki Laki (jiwa) 42.011 

4 Penduduk Perempuasn (jiwa) 40.173 

5 Rasio Jenis Kelamin 105 

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Bedasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 

 

1. Luas lahan sawah di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2013-2020 

mengalami penurunan.  Penurunan luas lahan sawah di Kabupaten Lampung 

Selatan menurun sebesar sebesar 6.044 hektar atau sekitar 863,43 hektar per 

tahun, artinya dalam sepuluh tahun terakhir lahan sawah menyusut sebesar 

13,20%. 

2. Produksi beras di Kabupaten Lampung Selatan pada periode tahun 2013-2020 

mengalami surplus pangan dengan rata-rata nilai surplus pangan sebesar 

168.609,11 ton per tahun.  Walaupun kebutuhan pangan beras masyarakat 

terpenuhi, namun terjadi penurunan produksi padi di Kabupaten Lampung 

Selatan.  Hal ini jika diteruskan akan berakibat kekurangan beras untuk 

penduduk Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam mengalihfungsikan lahan di 

Kabupaten Lampung Selatan adalah luas lahan, umur petani dan pekerjaan 

sampingan.  

4. Alih fungsi lahan menyebabkan penurunan pendapatan petani pada dari sektor 

on farm, namun pendapatan petani pada sektor off farm dan non farm 

meningkat. 

5. Kesejahteraan dengan menggunakan indikator pengeluaran konsumsi pangan 

rumah tangga petani yang mengalihfungsikan lahan tergolong sejahtera 

karena konsumsi non pangan masih lebih besar dibandingan dengan 
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pengeluaran pangan.  Penggolongan kesejahteraan menggunakan indikator 

Sajogyo menunjukkan sebagian besar rumah tangga petani yang 

mengalihfungsikan lahan sawah tergolong cukup dan hidup layak. 

 

 

B. Saran 

 

Bedasarkan hasil dan pembahasan, maka saran yang dapat diajukan dari penelitian ini 

adalah: 

 

1. Petani perlu mempertimbangkan alih fungsi lahan sawahnya, karena akan 

berdampak pada penurunan produksi padi dan ketersediaan beras yang akan 

mempengaruhi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terutama kepada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Lampung Selatan perlu memperhatikan dampak alih fungsi lahan 

terutama lahan sawah karena akan berdampak terhadap ketersediaan beras di 

Kabupaten Lampung Selatan.  Alih fungsi lahan dapat menurunkan produksi 

padi dan ketersediaan beras yang akan berdampak terhadap ketahanan pangan 

di Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait ketahanan pangan ditingkat 

rumah tangga pada petani yang mengalihfungsikan lahan sawahnya dan perlu 

dilakukan penelitian tentang kesejahteraan dengan tambahan beberapa 

indikator lainnya serta kesejahteraan petani sebelum dan sesudah alih fungsi 

lahan.  
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