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ABSTRAK 

IRFAN NAWAWI, 2020. Alih Fungsi Lahan Pertanian Faktor Penyebab Serta 
Dampaknya Terhadap Ketersediaan Pangan (Sebuah Kasus di Kabupaten 
Sumedang). Dibawah bimbingan KARYANA KS. dan LILIS AMALIAH 

ROSDIANA. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana alih fungsi lahan 
pertanian di Kabupaten Sumedang dan apa saja faktor yang mempengaruhinya 

serta bagaimana dampaknya terhadap ketersediaan pangan. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasus dengan pendekatan 
deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

laju alih fungsi lahan pertanian dan laju ketersediaan pangan dalam hal ini adalah 
produksi padi. Sedangkan penelitian verfikatif digunakan untuk menganalisis 

faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian dan analisis dampak alih 
fungsi lahan pertanian terhadap ketersediaan pangan. Pada penelitian ini 
digunakan data sekunder yang berupa data kuantitatif. Jumlah lahan pertanian 

yang beralihfungsi di Kabupaten Sumedang pada tahun 2000-2018 sebesar 4.699 
ha dengan rata-rata lahan pertanian beralihfungsi sebesar 261,06 ha atau 0,24% 

pertahun dengan laju ketersediaan pangan rata-rata sebesar 2,85% tahun dengan 
jumlah produksi rata-rata 414.681,79 ton pertahun. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten sumedang adalah 

produktivitas lahan, intensitas pertanaman, dan jumlah industri. Dengan adanya 
alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sumedang setiap 1% dapat menurunkan 

ketersediaan pangan sebesar 0,036%. 
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ABSTRACT 

IRFAN NAWAWI, 2020. Conversion of Agricultural Land, Causes and Impacts 
on Food Availability (A Case in Sumedang). Under the guidance of KARYANA 

KS. and LILIS AMALIAH ROSDIANA. 

This study aims to determine the extent of the conversion of agricultural land 

in Sumedang Regency and what factors influence it and how it impacts on food 
availability. The research method used in this research is the case method with 

descriptive and verification approaches. Descriptive research is used to describe 
the rate of conversion of agricultural land functions and the rate of food 
availability, in this case, rice production. Meanwhile, verificative research is used 

to analyze the factors that affect the conversion of agricultural land functions and 
to analyze the impact of the conversion of agricultural land on food availability. 

This research uses secondary data in the form of quantitative data. The number of 
converted agricultural land in Sumedang Regency in 2000-2018 was 4,699 ha 
with an average converted agricultural land of 261.06 ha or 0.24% per year with 

an average rate of food availability of 2.85% year with total production an average 
of 414,681.79 tons per year. The factors that influence the conversion of 

agricultural land in Sumedang Regency are land productivity, cropping intensity, 
and number of industries. With the change in the function of agricultural land in 
Sumedang Regency every 1% can reduce food availability by 0.036%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang berada di Pulau Jawa dengan 

jumlah pulau 30 dan luas areal atau luas wilayah yang cukup besar yaitu 

35.377,76 km2 atau 1,85% dari total luas wilayah Indonesia. Selain itu, Provinsi 

Jawa Barat merupakan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di 

Indonesia. Penduduk di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 diproyeksikan akan 

mencapai angka lebih dari 48 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2019). Jawa Barat 

sendiri terdiri dari sembilan kota yaitu Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, 

Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya, dan Banjar juga Jawa Barat terdiri dari 

delapan belas kabupaten yakni Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, 

Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, 

Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, dan Pangandaran. 

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan potensi Sumber Daya Alam 

yang melimpah. Dengan didukung keadaan geografis dan Sumber Daya Alam 

yang baik. Sektor pertanian merupakan salahsatu sektor yang menjadi basis 

kegiatan dan sumber pendapatan penduduk di Provinsi Jawa Barat. Sektor 

pertanian sudah menjadi sumber mata pencaharian utama penduduknya. Sektor 

pertanian dalam hal ini mencakup kepada pertanian tanaman pangan dan palawija, 

tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. 

Sektor pertanian di Jawa Barat menjamin ketersediaan pangan, sumber dan 

peningkatan pendapatan masyarakat, menjadi salahsatu penyumbang lapangan 
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pekerjaan, sumber Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga dapat 

berdampak besar terhadap pembangunan dan perekonomian di Provinsi Jawa 

Barat. 

Kebutuhan manusia terhadap pangan membuat sektor pertanian menjadi 

sangat penting untuk terus dibangun dan dikembangkan. Keberagaman yang 

dimiliki Indonesia baik itu suku dan budaya termasuk letak geografis suatu daerah 

ikut menetukan bahan pangan pokok setiap masyarakat atau penduduknya. Seperti 

kita ketahui makanan pokok penduduk Indonesia cukup beragam, yaitu ada 

jagung, singkong, sagu, namun makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia 

adalah nasi yang berasal dari beras. Hal ini diperkuat dengan adanya rata-rata 

pengeluaran per kapita sebulan pada tahun 2018 dimana angka pengeluaran untuk 

padi-padian lebih besar dibandingkan dengan bahan pangan lain semisal umbi-

umbian. Beras merupakan salahsatu pangan pokok juga di Provinsi Jawa Barat. 

Jenis pangan yang berasal dari tanaman padi ini memegang peranan penting 

sebagai sumber karbohidrat utama sehingga produksi padi menjadi sangat vital. 

Kebutuhan beras juga harus selaras dengan adanya lahan yang dapat 

digunakan untuk menanam padi. Dengan tersedianya lahan untuk menanam padi, 

diharapkan produksinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Jawa Barat. 

Namun dengan adanya pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya 

menyebabkan kebutuhan terhadap perumahan ikut meningkat. Hal ini juga 

mendorong adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur pendukung lainnya 

seperti perkantoran, sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, jalan raya, dan 

sebagainya demi mendukung kegiatan masyarakat. 
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Keadaan ini juga dirasakan di Kabupaten Sumedang. Yang paling mencolok 

adalah adanya pembangunan jalan tol baru yaitu Jalan Tol Cisumdawu yang 

melintasi Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan. Selain itu, ada juga pembuatan 

bendungan Jatigede yang menjadi bendungan terbesar kedua di Asia Tenggara. 

Tentu saja hal ini tidak lain untuk menunjang mobilitas kegiatan masyarakat 

bukan hanya di Kabupaten Sumedang saja tetapi daerah lain juga. Saat ini 

penduduk di Kabupaten Sumedang diproyeksikan mencapai angka 1.152.400 jiwa 

pada tahun 2019, naik dari tahun 2010 yang hanya sekitar 1,09 juta jiwa saja (BPS 

Provinsi Jawa Barat, 2020). 

Kabupaten Sumedang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang di 

sebelah barat dan di perbatasan timur Kabupaten Sumedang berbatasan dengan 

Kabupaten Majalengka sehingga Kabupaten Sumedang merupakan daerah 

penghubung dengan salahsatu jalur transportasi publik yang baru dibangun belum 

lama ini yaitu Bandar Udara Internasional Kertajati. Dengan adanya bandara 

tersebut pemerintah membangun akses Jalan Tol Cisumdawu yang nantinya juga 

menghubungkan Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan. 

Pada sektor industri, Kabupaten Sumedang berencana membangun kawasan 

industri pergudangan di daerah Kecamatan Buahdua, Kecamatan Ujungjaya, dan 

Kecamatan Tomo yang nantinya untuk menyimpan barang-barang kargo dari 

(BIJB) Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati dan barang-barang dari 

Pelabuhan Patimban, Subang. Selain itu, Kabupaten Sumedang juga merupakan 

salahsatu kawasan pendidikan di Jawa Barat dimana setidaknya terdapat tiga 
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perguruan tinggi negeri yang berada di Kabupaten Sumedang yaitu Universitas 

Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pendidikan 

Dalam Negeri (IPDN) serta beberapa perguruan tinggi swasta termasuk 

Universitas Winaya Mukti (Unwim). Dengan adanya pertumbuhan jumlah 

penduduk yang meningkat dan letak daerah Kabupaten Sumedang yang cukup 

strategis dapat memberikan dampak perkembangan ekonomi. 

Oleh karena itu mau tidak mau juga berdampak pada peningkatan permintaan 

lahan tidak hanya untuk hunian atau perumahan tetapi juga untuk berbagai sektor 

kegiatan non pertanian lainnya seperti jasa, industri, dan juga infrastruktur. 

Kebutuhan akan lahan yang besar menghasilkan banyak konversi lahan dari lahan 

pertanian menjadi lahan non pertanian, usaha pertanian berubah menjadi sektor 

usaha lain (Adetiya et al., 2020). 

Peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya 

memiliki konsekuensi yang logis terhadap adanya alih fungsi lahan (Umanailo, 

2016). Pembukaan lahan-lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian 

ini sering disebut juga sebagai alih fungsi lahan pertanian. Dari data yang 

didapatkan dari Badan Pusat Statistik lahan pertanian di Kabupaten Sumedang 

pada tahun 2000-2018 mengalami perubahan luas lahan secara fluktuaktif namun 

cenderung menurun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Luas Lahan Pertanian Kabupaten Sumedang Tahun 2000-2018 

Tahun Luas Lahan (ha) 

(1) (2) 

2000 33682 

2001 33601 

2002 34509 
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Tahun Luas Lahan (ha) 

(1) (2) 

2003 33508 

2004 33497 

2005 33460 

2006 33426 

2007 33370 

2008 33277 

2009 33176 

2010 33318 

2011 33277 

2012 33178 

2013 33160 

2014 33143 

2015 30038 

2016 31422 

2017 31417 

2018 32056 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2000-2019) 

Menurut Ante, dkk. (2016) bahwa alih fungsi lahan pertanian adalah   

pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya, 

hal ini disebabkan oleh naiknya permintaan komoditas non pertanian dengan laju 

lebih tinggi dibanding permintaan komoditas pertanian dengan harapan akan 

berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk. Konversi lahan pertanian 

menjadi lahan non pertanian dengan adanya perubahan fungsi pada lahan tersebut 

dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan lahan itu 

sendiri. 

Dalam praktiknya, alih fungsi lahan pertanian sendiri diakibatkan oleh 

beberapa faktor. Stimulan yang menjadi pemicu terjadinya alih fungsi lahan 

pertanian sendiri dapat timbul baik dari dalam atau internal pemiliki lahan itu 
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sendiri maupun dengan adanya dorongan dari pihak luar pemilik lahan atau 

eksternal. 

Hal senada dengan yang disampaikan oleh Djoni, dkk. (2018) bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian dapat dibagi 

kedalam dua kategori, yaitu: yaitu faktor internal dan faktor ekternal. Faktor 

internal yang mempengaruhi alih fungsi lahan meliputi faktor teknis, faktor 

ekonomis dan faktor sosial. Sementara faktor ekternal yang mempenagruhi alih 

fungsi lahan pertanian diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk, kebijakan 

pembangunan pemerintah (daerah) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Rekomendasi 

Menurut Wijanarko, dkk. (2006), terkonsentrasinya pembangunan perumahan 

dan industri di Pulau Jawa, di satu sisi menambah terbukanya lapangan kerja di 

sektor nonpertanian seperti jasa konstruksi dan industri, akan tetapi juga 

menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan. Dengan adanya alih 

fungsi lahan pertanian setidaknya ikut berkontribusi terhadap berkurangnya 

produksi pangan. Irawan (2016) menuturkan bahwa konversi lahan sawah akan 

menimbulkan dampak negatif terhadap masalah pangan akibat  berkurangnya 

kapasitas produksi yang cenderung bersifat permanen, selain itu konversi lahan 

sawah juga memiliki dampak sosial dan lingkungan. 

Sedangkan Sunartomo (2015) dalam penelitiannya menuturkan bahwa 

terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) di Kabupaten Jember selama 

periode tahun 2006 – 2013 menyebabkan terjadinya pengurangan produksi beras 

sebesar 4,593.09 kw dengan laju pengurangan produksi sebesar 31,92%. Dengan 
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berkurangnya jumlah produksi pangan yang terjadi sebagai imbas dari alih fungsi 

lahan akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. 

Ketersediaan pangan sendiri menurut Jokolelono (2011) merupakan kestabilan 

dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri 

maupun cadangan pangan dan pangan yang berasal dari luar negeri atau impor. 

Ketersediaan pangan merupakan salahsatu unsur dari sistem ketahanan pangan. 

Berdasarkan permasalahan yang timbul akibat alih fungsi lahan pertanian di 

atas, penulis tertarik untuk menganalisis alih fungsi lahan, faktor penyebab serta 

dampaknya terhadap ketersediaan pangan di Kabupaten Sumedang. Diharapkan 

nantinya dapat menjadi acuan sebagai bahan evaluasi perkembangan alih fungsi 

lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Sumedang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sejauh mana alih fungsi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Sumedang? 

2. Bagaimana gambaran ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Sumedang? 

3. Faktor apa sajakah yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian di 

Kabupaten Sumedang? 

4. Apa saja dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketersediaan pangan di 

Kabupaten Sumedang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui sejauh mana alih fungsi lahan pertanian yang ada di Kabupaten 

Sumedang. 

2. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten 

Sumedang. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di 

Kabupaten Sumedang. 

4. Menganalisis apa saja dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap 

ketersediaan pangan di Kabupaten Sumedang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Peneliti, sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan 

mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan selama menempuh studi 

khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan alih fungsi lahan 

pertanian. 

2. Pemerintah, sebagai bahan informasi yang diharapkan menjadi salahsatu 

acuan dalam pembuatan kebijakan pembangunan pertanian dan pembangunan 

dan perencanaan wilayah. 
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3. Civitas akademik, sebagai bahan informasi dan referensi bagi pengembangan 

ilmu perencanaan wilayah dan pembangunan pertanian, serta menjadi 

informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Lahan 

Lahan merupakan suatu wilayah dengan segala isinya yang memiliki ciri 

alami dan kekhasan tertentu serta budaya di dalamnya. Menurut Yuwono (2009) 

lahan adalah suatu wilayah daratan dengan ciri mencakup semua watak yang 

melekat pada populasi tumbuhan dan hewan, atmosfer, tanah, geologi, timbulan, 

dan hidrologi, baik yang bersifat mantap maupun yang bersifat mendaur, serta 

kegiatan manusia di atasnya. 

Lebih jauh FAO (1977) menjelaskan bahwa lahan adalah suatu wilayah 

daratan bumi yang ciri-cirinya mencakup semua tanda pengenal (attributes) 

populasi tumbuhan dan hewan, baik yang bersifat mantap maupun yang bersifat 

mendaur, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, sejauh hal-hal tadi 

berpengaruh murad (significant) atas penggunaan lahan pada masa kini dan masa 

mendatang dan tanda pengenal (attributes) lain seperti atmosfer, tanah, geologi, 

timbulan (relief), dan hidrologi. Sehingga tanah dengan lahan adalah sesuatu yang 

berbeda. Tanah merupakan salahsatu aspek dari lahan. Lahan adalah konsep yang 

dinamis dan didalamnya terkandung unsur ekosistem (Kamilah, 2013). 

Pengusahaan lahan sudah dilakukan oleh manusia sejak dahulu. Pertanian 

adalah salahsatu bentuk pengusahaan lahan. Dengan pertanian, lahan dapat 
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menghasilkan produk-produk pangan seperti palawija, hortikultura seperti sayuran 

dan buah-buahan, serta produk lainnya. Hal ini merupakan lahan berdasarkan 

pandangan seorang petani. Lahan dalam pemanfaatannya dapat digunakan untuk 

beragam kebutuhan lainnya seperti pertambangan, perumahan, dan lain-lain 

sehingga dengan keberadaan dan luasnya yang relatif tetap, lahan dapat memiliki 

nilai ekonomi. 

Nilai ekonomi yang dimiliki suatu lahan berbeda-beda. Kemampuan dan 

lokasi lahan ikut menentukan jenis penggunaannya. Hal tersebut menyebabkan 

nilai ekonomi lahan berbeda-beda. 

David Ricardo (1817), Ricardo sependapat dengan Smith tetapi ia 

menguraikan lebih lanjut. Sewa tanah menurut Adam Smith merupakan suatu 

harga monopoli. Seandainya tanah berlimpah ruah jumlahnya seperti halnya 

udara, setiap orang asal mau mempunyai tanah dan pasti tidak ada harganya. 

Tanah akan menjadi “barang bebas”, menurut Ricardo begitulah asal mulanya. 

Para petani yang pertama tentu memilih lahan yang paling subur. Akan tetapi, 

segera setelah lahan subur itu habis maka orang akan mengambil lahan yang tidak 

begitu subur. Semenjak itu, lahan yang subur mempunyai harga karena tiap 

jengkal memberikan hasil yang lebih banyak, sementara tidak ada lagi lahan yang 

seperti itu tersedia. Jika proses yang demikian itu berlangsung terus dan lahan 

yang kurang suburpun telah dimiliki orang maka harga lahan yang subur akan 

makin meningkat (Sumargo, 2002). 

Von Thunen (1826) menyatakan bahwa pola penggunaan lahan sangat 

ditentukan oleh biaya transportasi yang dikaitkan dengan jarak dan sifat barang 
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dagangan khususnya hasil pertanian (Barus & Rianto, 2010). Model von Thunen 

merupakan model tata guna lahan sederhana yang didasarkan pada satu titik 

permintaan dalam suatu lingkungan ekonomi pedesaan yang memiliki struktur 

pasar kompetisi sempurna baik untuk keluaran maupun masukan. Berdasarkan 

model ini lahan dialokasikan ke dalam satuan-satuan penggunaan berdasarkan 

nilai tertinggi dari rent yang dihasilkan pada tingkat kesuburan dan lokasi tertentu. 

Model ini mengasumsikan pula bahwa seluruh wilayah dapat dijangkau 

(accessible). Model ini merupakan model statik yang menghasilkan keseimbangan 

berdasarkan harga-harga, ongkos pengolahan, produksi, ongkos transportasi, dan 

jarak pada suatu waktu (Pakpahan & Anwar, 2016).. 

 

2.1.2 Alih Fungsi Lahan 

Lahan memiliki berbagai unsur di dalamnya sehingga lahan merupakan 

konsep yang dinamis yang memiliki unsur ekosistem dan hasil kegiatan manusia 

di dalamnya. Berbicara tentang alih fungsi lahan, erat kaitannya dengan tata guna 

lahan. Menurut FAO (1999) menuturukan bahwa tata guna lahan secara khusus 

sering merujuk pada pengelolaan lahan terhadap kebutuhan manusia, tata guna 

lahan merupakan fungsi lahan yang ditentukan oleh kondisi alam maupun oleh 

campur tangan manusia. Selanjutnya Tampi, dkk. (2015) menuturkan bahwa tata 

guna lahan adalah upaya atau hasil upaya mengatur penggunaan tanah yang 

rasional, dan serasi; penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang 

berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah; melalui pengaturan kelembagaan yang 

terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan 
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masyarakat secara adil. Dari pengertian tata guna lahan di atas dapat disimpulkan 

bahwa campur tangan manusia dalam menentukan fungsi suatu lahan cukup besar, 

mengingat hal ini tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu 

sendiri. Tidak dapat dipungkiri dengan kebutuhan manusia yang terus bertambah 

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan 

perekonomian membuat kebutuhan akan lahan semakin bertambah. Dengan 

jumlah lahan yang relatif tetap, menyebabkan adanya alih fungsi lahan. 

Kebutuhan akan lahan yang besar menghasilkan banyak konversi lahan dari lahan 

pertanian menjadi lahan non pertanian, usaha pertanian berubah menjadi sektor 

usaha lain (Adetiya et al., 2020). 

Alih fungsi lahan dapat disebut juga dengan konversi lahan. Alih fungsi lahan 

merupakan perubahan fungsi baik sebagian maupun secara keseluruhan kawasan 

lahan. Alih fungsi lahan memiliki kesesuaian dengan prinsip ekonomi, alih fungsi 

lahan dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain, disebabkan oleh 

faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya 

tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik (Anggari et al., 2016). Dalam 

bentuk kegiatan alih fungsi lahan merupakan perubahan penggunaan dari suatu 

kegiatan menjadi kegiatan yang lain yang muncul sebagai akibat pembangunan 

dan peningkatan jumlah penduduk sehingga akan merubah struktur kepemilikan 

dan penggunaan lahan secara terus menerus, selain itu perkembangan struktur 

industri yang cukup pesat berakibat pada terkonversinya lahan pertanian secara 

besar-besaran, selain untuk memenuhi kebutuhan industri (Kamilah, 2013). 
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Berdasarkan pelakunya, konversi lahan dapat dibedakan menjadi dua. 

Menurut Soemaryanto, et.al. (2001) memaparkan bahwa pola konversi lahan 

menurut pelakunya dibedakan menjadi dua yaitu: 1) alih  fungsi secara langsung 

oleh pemilik lahan yang bersangkutan dan 2) alih fungsi yang diawali dengan alih 

penguasaan. 

Perubahan fungsi lahan dari fungsi yang semula atau yang sudah direncanakan 

berubah menjadi fungsi lain yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan maupun lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan menjadikan semakin 

sempitnya lahan pertanian akan mempengaruhi segi ekonomi, sosial, dan 

lingkungan tersebut (Ante, Elisabeth . et al., 2016). Perkembangan pertanian dan 

bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan kompetisi penggunaan lahan. 

Dampak lingkungan yang cukup serius dapat ditimbulkan dari adanya aktivitas 

perubahan penggunaan lahan dengan tidak memperhatikan aspek tata ruang dan 

lingkungan (Febriani, 2018). 

 

2.1.3 Faktor-faktor Penyebab yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan 

Aktivitas alih fungsi lahan pertanian khususnya terus meningkat seiring 

dengan perkembangan pembangunan perekonomian dan jumlah penduduk. 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan jika dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Lestari (2009) menuturkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi alih fungsi lahan terbagi kedalam tiga faktor, yaitu : 
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1. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika 

pertumbuhan daerah perkotaan, faktor demografi dan ekonomi, yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Faktor Demografi 

Pertambahan penduduk hampir selalu menjadi bahasan utama dalam 

alih fungsi lahan. Bagaimana tidak, kebutuhan akan papan atau 

perumahan menjadi salahsatu penyebab alih fungsi lahan. 

b. Faktor Ekonomi 

Pendapatan dari hasil pertanian yang cenderung fluktuatif menjadikan 

sektor pertanian kalah bersaing dengan sektor lainnya terutama sektor 

industri. Mengubah kawasan lahan pertanian menjadi kawasan industri 

dinilai lebih menjanjikan atau menguntungkan secara ekonomi 

terhadap pendapatan masyarakat maupun daerah. Padahal kawasan 

pertanian sebagai penghasil pangan bagi penduduk tidak kalah penting 

dibandingkan dengan sektor industri.  

2. Faktor Internal 

Faktor internal jauh lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-

ekonomi rumah tangga petani seperti umur dan pendidikan. 

a. Umur 

Umur petani akan mempengaruhi kemampuan fisik dan respon 

terhadap hal-hal yang baru dalam menjalankan usaha taninya.  
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b. Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan petani baik informal, formal maupun non formal 

akan mempengaruhi cara berfikir yang diterapkan pada usahanya yaitu 

dalam rasionalisasi usaha dan kemampuan memanfaatkan setiap 

kesempatan yang ada. 

c. Pendapatan 

Tingkat pendapatan merupakan salah satu indikasi sosial ekonomi 

seseorang dalam masyarakat di samping pekerjaan dan pendidikan.  

d. Kesehatan 

Banyaknya anggota dalam keluarga akan menentukan cara pengelolaan 

suatu usahatani. Jumlah anggota keluarga yang terlalu banyak akan 

menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makin besar, 

yang tidak menutup kemungkinan biaya untuk berobat ketika ada 

anggota keluarga yang sakit. 

3. Faktor Kebijakan 

Faktor kebijakan merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi 

lahan pertanian. 

Hal di atas selaras dengan apa yang disampaikan oleh Anggari, dkk. (2016) 

mengenai faktor - faktor yang menyebabkan alih fungi lahan. Mereka 

mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan adalah 

(1) faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika 

pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi, (2) faktor internal dimana 
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faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah 

tangga pertanian pengguna lahan, dan (3) faktor kebijakan merupakan aspek 

regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

Secara garis besar menurut Nasoetion dan Winoto (1996) proses alih fungsi 

lahan secara langsung dan tidak langsung ditentukan oleh dua faktor, yaitu: (i) 

sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah, dan (ii) 

sistem non-kelembagaan yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat. 

Selanjutnya Ilham (2005) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi alih fungsi lahan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor 

ekonomi,faktor sosial, dan peraturan pertanahan yang ada. Peraturan atau 

kebijakan pemerintah ikut andil yang cukup besar dalam penentuan alih fungsi 

lahan. Sepintas  terlihat bahwa faktor ekonomi sangat menonjol mendorong 

beralihnya fungsi lahan sawah, tetapi jika ditarik ke belakang akan ditemukan 

faktor lain yang berperan sebagai pemicu, yaitu faktor kebijakan pemerintah 

(Daulay et al., 2018). 

Djoni, dkk. (2018) dalam penelitiannya menuturkan setidaknya faktor-faktor 

yang menjadi penyebab alih fungsi lahan pertanian dapat diklasifikasikan menjadi 

faktor internal, faktor eksternal dan faktor kebijakan. Faktor internal yang 

mempengaruhi alih fungsi lahan diantaranya adalah luas lahan, produktivitas, dan 

indeks pertanaman yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan petani 

hasil dari budidayanya. Sedangkan untuk faktor eksternal yang berpengaruh 

terhadap alih fungsi lahan adalah pertumbuhan penduduk ditambah dengan 

perkembangan perekonomian yang terus membaik di daerah sehingga permintaan 
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terhadap lahan untuk konsumsi lahan non pertanian seperti perumahan, industri 

dan perkantoran juga terus meningkat. 

Seperti kita ketahui lahan pertanian yang banyak beralih fungsi adalah lahan 

sawah. Banyak faktor yang menyebabkan banyaknya lahan sawah yang 

teralihfungsikan. Menurut Ilham, dkk. (2005), secara empiris lahan pertanian yang 

paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal ini disebabkan dengan 

adanya kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem 

dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem 

lahan kering, Daerah pesawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan 

daerah perkotaan, infrastruktur wilayah pesawahan pada umumnya lebih baik dari 

pada wilayah lahan kering, serta pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, 

kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah 

bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di 

Pulau Jawa) ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan. 

Lahan sawah dinilai lebih strategis karena memiliki kontur yang lebih datar 

dengan lokasi yang mudah dijangkau. Peluang konversi lahan lebih besar pada 

lahan sawah dibanding lahan kering karena tiga faktor yaitu : 

• pembangunan kegiatan nonpertanian seperti kompleks perumahan, 

pertokoan, perkantoran, dan kawasan industri lebih mudah dilakukan pada 

lahan sawah yang lebih datar dibanding lahan kering, 

• akibat pembangunan masa lalu yang terfokus pada upaya peningkatan 

produksi padi maka infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerah 

persawahan daripada daerah lahan kering, 
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• dan daerah persawahan secara umum lebih mendekati daerah konsumen 

atau daerah perkotaan yang relatif padat penduduk dibanding daerah lahan 

kering yang sebagian besar terdapat di wilayah perbukitan dan 

pegunungan (Irawan, 2016b). 

 

2.1.4 Dampak Alih Fungsi Lahan 

Dengan adanya alih fungsi lahan tentu saja akan menimbulkan banyak 

dampak yang terjadi baik itu terhadap lingkungan, masyarakat, maupun lahan itu 

sendiri. Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian akan mempengaruhi 

keseimbangan ekosistem lahan pertanian (Adetiya et al., 2020). 

Alih fungsi lahan pertanian dapat menimbulkan dampak sosio-ekonomis dan 

sosio-ekologis. Dengan adanya alih fungsi lahan dapat memberikan dampak 

positif pada sektor non pertanian, seperti tersedianya sarana prasarana, 

berlangsungnya pembangunan, dan pendapatan yang diperoleh lebih besar 

dibandingkan sektor pertanian. Akan tetapi di sisi lain pada sektor pertanian 

petani akan cenderung meninggalkan aktivitas pertaniannya. Petani cenderung 

meninggalkan profesi lamanya sebagai petani dengan harapan dapat 

meningkatkan pendapatannya agar bisa memenuhi standar hidupnya. Tetapi pada 

kenyataanya masyarakat lokal yang semula pemiliki lahan dalam hal ini petani 

dan buruh tani justru tidak terserap tenaganya. Hal ini bisa disebabkan oleh 

adanya persaingan tenaga kerja dan ketidakseimbangan supply dan demand tenaga 

kerja yang dibutuhkan. Dampak sosio-ekologis yang timbul dari adanya alih 

fungsi lahan dapat berdampak pada terganggunya ketahanan daya dukung 
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lingkungan. Jika tidak dilakukan pengendalian alih fungsi lahan dimana dan 

dilakukan secara terus menerus dapat menyebabkan terjadinya fenomena 

degradasi lingkungan seperti longsor, erosi, penurunan penutupan lahan 

(vegetasi), dan sedimentasi (Lestari & Dharmawan, 2011). 

Alih fungsi lahan pertanian akan berdampak luas. Menurut Dewi dan Rudiarto 

(2013) dengan adanya konversi lahan akan menyebabkan terjadinya pergeseran 

struktur ketenagakerjaan, pemilikan dan penguasaan lahan, serta transformasi 

struktur ekonomi dari pertanian ke industri, juga mobilitas penduduk. Sedangkan 

pada aspek ekonomi akan mengurangi ketahanan pangan bagi produksi pertanian. 

Bagi masyarakat petani akan kehilangan pekerjaan sehingga daya beli menurun 

karena belum tentu petani dapat pekerjaan baru yang lebih baik. 

Lebih jauhnya alih fungsi lahan juga dapat berimbas pada ketahanan pangan. 

Salah satu dampak konversi lahan adalah terganggunya ketahanan pangan yang 

merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional hal tersebut yang sering 

mendapat sorotan masyarakat luas (Irawan, 2016b). 

Menurut Wijanarko, dkk. (2006), terkonsentrasinya pembangunan perumahan 

dan industri di Pulau Jawa, di satu sisi menambah terbukanya lapangan kerja di 

sektor nonpertanian seperti jasa konstruksi, dan industri, akan tetapi juga 

menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan. Dampak negatif 

tersebut antara lain: 

1. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, 

yang mengganggu tercapainya swasembada pangan. 
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2. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja 

dari sektor pertanian ke nonpertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang 

ada tidak terserap seluruhnya justru akan meningkatkan angka 

pengangguran. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya 

kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada 

gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial. 

3. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan 

menjadi tidak optimal pemanfaatannya. 

4. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan 

maupun industri, sebagai dampak krisis ekonomi, atau karena kesalahan 

perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah 

diperoleh, sehingga meningkatkan luas tanah tidur yang pada gilirannya 

juga menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah. 

5. Berkurangnya ekosistem sawah terutama di jalur pantai utara Pulau Jawa 

yang konon terbaik dan telah terbentuk puluhan tahun, sedangkan 

pencetakan sawah baru yang sangat besar biayanya di luar Pulau Jawa 

seperti di Kalimantan Tengah, tidak memuaskan hasilnya. 

 

2.1.5 Produksi Padi 

Produksi padi dapat diukur dengan menggunakan luas lahan yang tersedia, 

produktivitas lahan, dan intensitas pertanaman. Hal ini juga disampaikan oleh 

Maulana (2004) bahwa untuk menjelaskan pertumbuhan produksi padi dapat 

digambarkan dengan luas panen, produktivitas dan produksi, hasil analisisnya 
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disajikan dalam bentuk tabulasi sederhana disertai dengan penjelasannya. Secara 

matematis dapat diketahui bahwa produksi merupakan perkalian dari luas panen 

dengan produktivitas. Untuk komoditas padi sawah, panen dapat dilakukan lebih 

dari satu kali sehingga luas panen per tahun dapat dihitung dengan mengalikan 

antara intensitas pertanaman (Cropping Intensity) dengan luas baku lahan atau 

lahan yang tersedia. Sehingga produksi padi dapat diuraikan menjadi penjumlahan 

dari luas baku lahan, intensitas pertanaman dan produktivitas. 

Dari penjelasan di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

Q = A x Y ............................................................................................ (1) 

A = CI x LS ......................................................................................... (2) 

CI = A / LS .......................................................................................... (3) 

Jika (2) dan (3) dimasukkan dalam persamaan (1) maka, 

Q = CI x LS x Y .................................................................................... (4) 

Dimana: 

Q = Produksi padi sawah (ton) 

CI = Intensitas pertanaman (kali/tahun) 

LS = Luas baku sawah (ha) 

A = Luas panen padi sawah (ha) 

Y = Produktivitas (ton/ha) 

Hilangnya produksi pangan khususnya padi akibat adanya alih fungsi lahan 

pertanian akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di suatu daerah. 

Ketersediaan pangan merupakan salahsatu komponen sistem ketahanan pangan 

selain komponen lainnya seperti input, distribusi, konsumsi, dan output 
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(Jokolelono, 2011). Ketahanan pangan sendiri menurut UU No. 7 Tahun 1996 

dapat didefinisikan dengan kondisi dimana tersedianya pangan yang cukup bagi 

rumah tangga dalam jumlah dan kualitas, aman, terdistribusi dengan baik dan 

terjangkau secara ekonomi dan tempat. 

Salahsatu unsur dalam ketersediaan pangan adalah produksi pangan lokal atau 

dalam negeri. Ketersediaan pangan menurut Jokolelono (2011) didefinsikan 

sebagai kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari 

produksi dalam negeri, ekspor-impor, dan  cadangan pangan. Adanya kontribusi 

yang besar dari adanya produksi pangan dalam negeri diharapakan dapat 

memenuhi permintaan pangan yang ada. Tetapi penurunan produksi pangan akibat 

adanya alih fungsi lahan pertanian juga tidak dapat diabaikan keberadaannya. 

 

2.1.6 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian Sunartomo (2015) yang berjudul Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Dan Kebutuhan Pangan Di Kabupaten Jember menyatakan bahwa lahan 

persawahan di Kabupaten Jember selama Tahun 2005 – 2013 mengalami 

penurunan luasan rata-rata areal lahan per tahun sebesar 81,86 Ha/tahun, 

sedangkan kebutuhan untuk lahan perumahan, fasilitas dan jasa, industri 

meningkat sebasar 72,90 ha/tahun Ha, 12,10 ha/tahun dan 4,46 ha/tahun. 

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) di Kabupaten Jember selama 

periode Tahun 2006 – 2013 menyebabkan terjadinya pengurangan produksi beras 

sebesar 4,593.09 Kw dengan laju pengurangan produksi sebesar 31,92%. Pada 

periode mendatang untuk kebutuhan beras masyarakat di Kabupaten Jember rata-
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rata diperkirakan mencapai 8,368,010 Kw dengan kebutuhan luas area panen rata-

rata sebesar 519,118 Ha. 

Selanjutnya Hasanah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Alih Fungsi 

Lahan Sawah Serta Dampaknya Terhadap Produksi Padi dan Kecukupan Beras Di 

Kabupaten Tangerang menuturkan bahwa : 

1. Perubahan luas lahan sawah di Kabupaten Tangerang bersifat fluktuatif dari 

tahun ke tahun. Pada periode tahun 2005-2015 luas lahan sawah relatif 

menurun dengan rata-rata laju alih fungsi lahan sawah sebesar 0,94 persen 

atau sekitar 429,3 hektar setiap tahunnya. Laju alih fungsi lahan sawah 

tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu berkurang sebesar 5,23 % atau sekitar 

2.050 hektar dari tahun sebelumnya. Sebagian besar alih fungsi lahan di 

Kabupaten Tangerang dilakukan karena meningkatnya pembangunan 

pemukiman penduduk, industri, pergudangan, pertokoan, maupun 

infrastruktur. 

2. Hasil proyeksi penduduk menunjukkan jumlah penduduk pada 2025, jumlah 

penduduk meningkat mencapai 4.774.803 jiwa dengan kebutuhan konsumsi 

beras sebesar 647.989 ton. Dibandingkan dengan tahun dasar (2015) jumlah 

penduduk maupun kebutuhan konsumsi beras mengalami peningkatan sebesar 

41,66 %. 

3. Analisis dampak alih fungsi lahan sawah sawah terhadap produksi padi dan 

kecukupan beras menunjukan bahwa alih fungsi lahan sawah menyebabkan 

hilangnya produksi padi sebesar 44.263 ton GKP selama periode tahun 2005- 

2015. Sedangkan dari perhitungan perkiraan luas lahan sawah pada periode 
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tahun 2016-2025, alih fungsi lahan sawah selama periode tersebut 

menyebabkan hilangnya peluang produksi padi sebesar 36.971 ton GKP. 

Dilihat dari ketersedian beras di Kabupaten Tangerang, pada 2025 terdapat 

kekurangan beras sebanyak 446.053 ton beras untuk mencukupi kebutuhan 

konsumsi penduduk pada tahun tersebut. 

4. Analisis kebutuhan luas lahan sawah menunjukan bahwa pada tahun 2025 

dibutuhkan lahan sawah seluas 108.456 hektar untuk mencukupi kebutuhan 

produksi padi. Sementara itu, perkiraan ketersediaan lahan pada tahun 2025 

hanya sebesar 33.788 hektar, hal ini berarti masih terdapat kekurangan lahan. 

Djoni, dkk. (Djoni et al., 2018) dalam penelitiannya yang berjudul Kajian Alih 

Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kota Tasikmalaya menyimpulkan bahwa Pada 

tahun 2008 luas lahan sawah masih 6.184 Ha. Selama periode delapan tahun 

terakhir terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 191 Ha. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian dapat dibagi kedalam dua kategori, 

yaitu: yaitu faktor internal dan faktor ekternal. Faktor internal meliputi Faktor 

Teknis; Faktor Ekonomis dan Faktor sosial. Sementara faktor ekternal yang 

mempenagruhi alih fungsi lahan pertanian diantaranya adalah laju pertumbuhan 

penduduk, kebijakan pembangunan pemerintah (daerah) dan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW). 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Alih fungsi lahan pertanian merupakan peralihan fungsi atau peralihan 

penggunaan lahan pertanian menjadi lahan yang diperuntukkan untuk penggunaan 
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lain. Djoni, dkk. (2018) menuturkan bahwa alih fungsi lahan disebabkan oleh 

faktor internal, faktor eksternal, dan faktor kebijakan. Adapun dalam penelitian ini 

akan dianalisis faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi alih fungsi 

lahan pertanian. Faktor internal yang berpengaruh terhadap alih fungsi lahan 

pertanian yang akan dianalisis yaitu produktivitas lahan dan intensitas 

pertanaman. Sedangkan untuk faktor eksternal yang akan dianalisis adalah 

pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah industri dan perkantoran. 

Produktivitas lahan merupakan kemampuan lahan dalam memproduksi 

tanaman dalam satuan areal lahan tertentu. Produktivitas merupakan salahsatu 

aspek penting yang selalu diperhatikan dalam produksi usahatani. 

Produktivitas suatu lahan dalam menghasilkan produk juga menentukan 

terhadap pendapatan usahatani. Kemampuan lahan dalam memproduksi tanaman 

dalam satuan areal tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor dari 

internal lahan itu sendiri seperti pH dan kesuburannya maupun faktor eksternal 

lahan seperti benih yang berkualitas, pemupukan, maupun perlakuan lainnya yang 

dapat meningkatkan produktivitas lahan itu sendiri. 

Produktivitas lahan yang rendah tentu saja membuat persepsi petani terhadap 

keinginan mengusahakan lahannya menjadi berkurang. Kecenderungan ini tentu 

saja juga mendorong petani untuk melepaskan lahannya karena dianggap kurang 

menguntungkan bila dipakai untuk usahatani. 

Faktor internal lainnya yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian adalah 

intenstas pertanaman. Intensitas pertanaman adalah usaha penanaman pada 

sebidang lahan dengan mengatur urutan tanam selama periode waktu tertentu. 
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Intensitas pertanaman ikut berperan dalam menghasilkan luas panen. Luas panen 

merupakan hasil dari intensitas pertanaman dikali luas lahan. Semakin banyak 

intensitas pertanaman maka produksipun akan meningkat. 

Biasanya padi pada lahan sawah memiliki intensitas pertanaman 2-3 kalli 

pertahunnya. Kemampuan lahan untuk terus ditanami menjadi hal penting lain 

yang diperhatikan petani dalam berusaha tani. Semakin sering petani menanam 

katakanlah dalam satu tahun musim tanam maka pendapatan petani juga semakin 

besar. Semakin sedikit intensitas pertanaman maka semakin tinggi motivasi petani 

untuk melepas lahannya. 

Faktor eksternal dapat menjadi penyebab yang cukup besar terhadap adanya 

alih fungsi lahan pertanian jika tidak dapat ditangani dengan baik keberadaannya 

terutama pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah 

seiring waktu akan membuat permintaan terhadap lahan untuk perumahan akan 

meningkat. 

Pertumbuhan penduduk sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kelahiran 

atau fertilitas, kematian atau mortalitas, serta perpindahan penduduk atau migrasi 

menjadi faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan penduduk suatu daerah. Di 

Kecamatan Tanjungsari sendiri yang notabene merupakan salahsatu daerah yang 

sedang berkembang baik secara perekonomiannya pada tahun 2013 berjumlah 

80.702 jiwa dan bertambah hingga pada tahun 2018 berjumlah 93.234 jiwa atau 

meningkat sebesar 16%. Perencanaan penggunaan lahan menjadi sangat penting 

disaat mobilitas dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.  
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Dengan adanya mobilitas penduduk dan juga keadaan perekonomian daerah 

yang baik membuat akses terhadap fasilitas dan kebutuhan sarana penggerak 

usaha di daerah ikut bertambah kebutuhannya. Munculnya usaha-usaha baru baik 

dengan skala kecil maupun besar turut berkontribusi dalam alih fungsi lahan 

pertanian. Kebutuhan lahan untuk kebutuhan industri dan perkantoran ikut naik. 

Penggunaan lahan pertanian terutama sawah menjadi salahsatu jalan keluar untuk 

memenuhi kebutuhan lahan terutama kebutuhan industri. Dipilihnya lahan sawah 

bukan tanpa alasan. Kontur lahan sawah yang cenderung datar menjadi alasan alih 

fungsi lahan untuk kepentingan industri. Selain itu, lahan sawah memiliki akses 

jalan yang lebih mudah sehingga dinilai lebih efisien. 

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tentu saja berdampak kepada penurunan 

produksi pertanian. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan luasan lahan 

yang beralih fungsi yang dulunya ditanami atau diusahakan. Dengan adanya alih 

fungsi lahan pertanian atau konversi lahan pertanian dapat berdampak kepada 

ketahanan pangan  (Irawan, 2016b). Salahsatu unsur dalam ketahanan pangan 

adalah ketersediaan pangan. Menurunnya produksi pertanian khususnya padi 

sebagai penghasil pangan pokok masyarakat tentu saja akan berdampak pada 

ketersediaan pangan. Hilangnya produksi lokal tentu saja dapat mengurangi 

pangan yang tersedia. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dianalisis 

bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketersediaan pangan 

dalam hal ini yaitu berdasarkan produksi padi di daerah. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih 

bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Alih fungsi lahan pertanian dipengaruhi oleh produktivtas lahan, intensitas 

pertanaman, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan jumlah industri, dan 

pertumbuhan jumlah perkantoran. 

2. Alih fungsi lahan pertanian berdampak terhadap ketersediaan pangan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Teknik Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kasus dengan pendekatan deskriptif dan 

verifikatif. Menurut Arikunto (2010) penelitian kasus adalah penelitian yang 

dilakukan terhadap suatu organisasi, lembaga, dan gejala tertentu. Penelitian 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan laju alih fungsi lahan pertanian dan 

laju ketersediaan pangan dalam hal ini adalah produksi padi. Menurut Nazir 

(2011) adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, apapun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang.  

Sedangkan penelitian verfikatif digunakan untuk menganalisis faktor yang 

mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian dan analisis dampak alih fungsi lahan 

terhadap ketersediaan pangan. Menurut Sugiyono (2016) pendekatan verifikatif 

adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas 

antara variabel melalui suatu pengujian melalui suatu perhitungan statistik didapat 

hasil pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima. 

 

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2016) definisi variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 
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Variabel–variabel yang terkait dengan penelitian ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Lahan pertanian dalam penelitian ini adalah lahan sawah yaitu lahan yang 

berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk 

menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi tanpa memandang di 

mana diperoleh/status lahan tersebut.dan dinyatakan dalam satuan hektar (ha). 

2. Lahan non pertanian adalah lahan yang digunakan untuk sektor non pertanian 

seperti industri, perumahan, dan infrastruktur jalan dan dinyatakan dalam 

satuan hektar (ha) 

3. Perkantoran dalam penelitian ini adalah jumlah perkantoran yang memiliki 

peranan penting dalam memenuhi kebutuhan penduduk seperti fasilitas 

pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. 

4. Industri dalam penelitian ini adalah jumlah industri yang terdiri dari industri 

mikro, kecil, menengah, dan besar. 

5. Alih fungsi lahan pertanian adalah lahan pertanian yang beralih fungsinya 

menjadi lahan non pertanian dan dinyatakan dalam satuan hektar (ha). 

6. Laju alih fungsi lahan pertanian (V) adalah perbandingan antara luas lahan 

yang dialih fungsikan dengan luas lahan tahun sebelumnya dan dinyatakan 

dalam persen (%) 

7. Luas lahan pertanian saat ini (Lt) adalah luas lahan pertanian yang masih 

dapat digunakan untuk menanam atau dengan kata lain belum teralihfungsikan 

untuk penggunaan lain pada tahun sekarang dan dinyatakan dalam hektar (ha) 

8. Luas lahan pertanian tahun sebelumnya (Lt-1) adalah luas lahan pertanian yang 

masih dapat digunakan untuk menanam atau dengan kata lain belum teralih 
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fungsikan untuk penggunaan lain pada tahun sebelumnya dan dinyatakan 

dalam hektar (ha) 

9. Laju ketersediaan pangan (P) adalah perbandingan antara produksi padi saat 

ini dengan produksi padi tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam persen (%). 

10. Produksi padi (Qt) merupakan besarnya produksi padi pada saat ini yang 

dihasilkan dari lahan sawah yang ada dan dinyatakan dalam ton GKP. 

11. Produksi padi tahun sebelumnya (Qt-1) merupakan besarnya produksi padi 

pada tahun sebelumnya yang dihasilkan dari lahan sawah yang ada dan 

dinyatakan dalam ton GKP. 

12. Variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) pada analisis faktor yang 

mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian:  

• Y = Alih Fungsi Lahan Pertanian 

• X1 = Produktivtas Lahan 

• X2 = Intensitas Pertanaman 

• X3 = Jumlah Penduduk 

• X4 = Jumlah Industri 

• X5 = Jumlah Perkantoran  

13. Variabel dependen (KP) dan variabel independen (Y) pada analisis dampak 

alih fungsi lahan terhadap ketersediaan pangan: 

• KP = Ketersediaan Pangan 

• Y = Alih Fungsi Lahan Pertanian 
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3.3 Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 

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

sekunder. Berikut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 2. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 

Data Yang 

Diperlukan 
Jenis Sumber 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

(1) (2) (3) (4) 

Luas lahan 
pertanian, 

produktivitas 
lahan, intensitas 

pertanaman, 
produksi padi, 
jumlah penduduk, 

jumlah industri, 
dan jumlah 

perkantoran 

Sekunder Badan Pusat 
Statistik 

Studi kepustakaan 

 

3.4 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 

3.4.1 Analisis Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Laju alih fungsi lahan merupakan tingkat pertumbuhan alih fungsi lahan setiap 

tahunnya. Laju alih fungsi lahan merupakan perbandingan tingkat perubahan luas 

penggunaan lahan tertentu terhadap penggunaan lahan sebelumnya, dimana 

pertambahan tersebut berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk 

(Hasanah, 2017). 

Menurut Sutandi (2009) laju alih fungsi lahan dapat ditentukan dengan cara 

menghitung laju alih fungsi secara parsial dan kontinu. Dalam penelitian ini, laju 

alih fungsi lahan menggunakan perhitungan laju alih fungsi lahan secara parsial. 

Analisis dengan persamaan ini dapat melihat persentase laju alih fungsi lahan 
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yang terjadi di Kecamatan Tanjungsari setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 

2018. Laju alih fungsi lahan dapat dilihat dengan menggunakan metode sebagai 

berikut : 

 

dimana : 

V = Laju alih fungsi lahan (%) 

Lt = Luas lahan saat ini / tahun ke-t (ha) 

Lt-1 = Luas lahan tahun sebelumnya (ha) 

Laju alih fungsi lahan (%) dapat ditentukan dengan selisih luas lahan pada 

tahun ke-t dengan luas lahan tahun sebelumnya, dibagi luas lahan tahun 

sebelumnya, kemudian dikalikan dengan 100 %. Artinya jika V < 0 maka luas 

lahan pada tahun tersebut mengalami penyusutan. Hal ini dapat dilakukan pada 

setiap tahunnya sehingga dapat diketahui laju alih fungsi lahan tertinggi yang 

terjadi hingga rata-ratanya. 

 

3.4.2 Analisis Laju Ketersediaan Pangan 

Seperti halnya menganalisis laju alih fungsi lahan, dalam menganalisis laju 

ketersediaan pangan juga menggunakan perhitungan secara parsial dan kontinu. 

Analisis dengan persamaan ini dapat melihat persentase laju ketersediaan pangan 

yang terjadi di Kecamatan Tanjungsari setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 

2018. Laju ketersediaan pangan dapat dilihat dengan menggunakan metode 

sebagai berikut : 
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dimana : 

P = Laju ketersediaan pangan (%) 

Qt = Produksi padi saat ini / tahun ke-t (ton GKP) 

Qt-1 = Produksi padi tahun sebelumnya (ton GKP) 

Laju ketersediaan pangan (%) dapat ditentukan dengan selisih produksi padi 

pada tahun ke-t dengan produksi padi tahun sebelumnya, dibagi luas lahan tahun 

sebelumnya, kemudian dikalikan dengan 100 %. Artinya jika P < 0 maka 

ketersediaan pangan pada tahun tersebut mengalami penyusutan. Hal ini dapat 

dilakukan pada setiap tahunnya sehingga dapat diketahui laju ketersediaan pangan 

tertinggi yang terjadi hingga rata-ratanya. 

 

3.4.3 Analisis Faktor Penyebab Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan 

Pertanian 

 

Untuk melakukan uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi. Regresi 

merupakan bentuk hubungan variabel bebas (X) dan variabel tak bebas (Y) yang 

biasanya dinyatakan dalam sebuah persamaan yang selanjutnya disebut dengan 

persamaan regresi (Herrhyanto, 2017).  

Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian 

digunakan analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan 

bentuk regresi linier yang melibatkan satu variabel tidak bebas dan dua atau lebih 

variabel bebas (Herrhyanto, 2017). Analisis faktor penyebab yang mempengaruhi 

alih fungsi lahan pertanian menggunakan analisis regresi linier berganda 
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dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian 

digunakan persamaan sebagai berikut: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + ɛ 

Keterangan: 

Y = Alih fungsi lahan pertanian  X4 = Jumlah Industri  

X1 = Produktivtas Lahan   X5 = Jumlah Perkantoran  

X2 = Intensitas Pertanaman  b0 = Konstanta (intercept) 

X3 = Jumlah Penduduk   bn = Koefisien regresi Xn 

Analisis regresi linier berganda untuk faktor yang mempengaruhi alih fungsi 

lahan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS PASW Statistics 18. 

Setelah dilakukan analisis menggunakan SPSS selanjutnya hasilnya dilihat 

Koefisien determinasi (R2), uji F, dan uji t. Untuk langkah ujinya sendiri adalah 

sebagai berikut: 

• Uji Simultan atau Serempak 

Pertama yang dilihat adalah koefisien determinasi (R2) adalah suatu nilai yang 

menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen 

bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Nilai dari R2 

sendiri antara 0-1. Jika nilai mendekati 1 maka semakin baik. Contohnya apabila 

didapat nilai R2 = 0,4 maka dapat diketahui bahwa variasi Y atau variabel terikat 

dijelaskan 0,4 oleh variabel bebas dalam persamaan dan sisanya atau 0,6 

dijelaskan oleh variabel lainnya. 
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Selanjutnya adalah uji F. Pengujian hipotesis uji F dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh secara simultan variabel bebas 

atau independen (X) terhadap variabel terikat atau dependen (Y). Adapun 

hipotesis statistika untuk uji F pada analisis faktor yang mempengaruhi alih fungsi 

lahan pertanian adalah sebagai berikut: 

H0 : βi = 0 ; produktivtas lahan (X1), intensitas pertanaman (X2), pertumbuhan 

penduduk (X3), pertumbuhan jumlah industri (X4), dan pertumbuhan jumlah 

perkantoran (X5), berpengaruh tidak nyata terhadap alih fungsi lahan pertanian 

(Y) 

H1 : βi ≠ 0 ; produktivtas lahan (X1), intensitas pertanaman (X2), pertumbuhan 

penduduk (X3), pertumbuhan jumlah industri (X4), dan pertumbuhan jumlah 

perkantoran (X5), berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan pertanian (Y) 

Setelah diketahui Fhitung dan Ftabel maka bandingkan jika Fhitung > Ftabel maka H0 

ditolak atau terima H1 dan berlaku sebaliknya. Untuk mencari Ftabel digunakan 

taraf nyata (α) sebesar 5% dengan rumus berikut: 

Ftabel = Fadb 

Ftabel = F0,05(v1;v2) 

Ftabel = F0,05(k;n-k-1) 

Keterangan : 

α = taraf nyata (%) 

k = jumlah variabel bebas 

n = jumlah sampel 
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• Uji Parsial 

Selanjutnya adalah uji parsial atau uji t. Pengujian hipotesis uji t dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh masing-masing 

variabel bebas atau independen (X) terhadap variabel terikat atau dependen (Y) 

secara parsial atau parsial. Adapun hipotesis statistika untuk uji t pada analisis 

faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis statistika X1 

H0 : β1 = 0 ; produktivtas lahan (X1) berpengaruh tidak nyata terhadap alih 

fungsi lahan pertanian (Y) 

H1 : β1 ≠ 0 ; produktivtas lahan (X1) berpengaruh nyata terhadap alih fungsi 

lahan pertanian (y) 

b. Hipotesis statistika X2 

H0 : β2 = 0 ; intensitas pertanaman (X2) berpengaruh tidak nyata terhadap alih 

fungsi lahan pertanian (Y) 

H1 : β2 ≠ 0 ; intensitas pertanaman (X2) berpengaruh nyata terhadap alih fungsi 

lahan pertanian (Y) 

c. Hipotesis statistika X3 

H0 : β3 = 0; jumlah penduduk (X3) berpengaruh tidak nyata terhadap alih 

fungsi lahan pertanian (Y) 

H1 : β3 ≠ 0; jumlah penduduk (X3) berpengaruh nyata terhadap alih fungsi 

lahan pertanian (Y) 
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d. Hipotesis statistika X4 

H0 : β4 = 0  ; jumlah industri (X4) berpengaruh tidak nyata terhadap alih fungsi 

lahan pertanian (Y) 

H1 : β4 ≠ 0 ; jumlah industri (X4) berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan 

pertanian (Y) 

e. Hipotesis statistika X5 

H0 : β5 = 0 ; jumlah perkantoran (X5) berpengaruh tidak nyata terhadap alih 

fungsi lahan pertanian (Y) 

H1 : β5 ≠ 0 ; jumlah perkantoran (X5) berpengaruh nyata terhadap alih fungsi 

lahan pertanian (Y) 

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat 

nilai Sig dan dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Jika nilai Sig < α 

maka terima H1 dan begitupun sebaliknya jika nilai Sig > α maka terima H0. 

Untuk taraf nyata (α) yang digunakan sebesar 5%. Selanjutnya dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel. Jika nilai thitung > ttabel maka terima H1 dan 

berlaku sebaliknya jika thitung < ttabel maka terima H0. Untuk mencari nilai t tabel 

digunakan rumus berikut: 

ttabel = tadb 

ttabel = t0,05(n-1) 

Keterangan : 

α = taraf nyata 

n = jumlah sampel 
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3.4.4 Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap 

Ketersediaan Pangan 

 

Untuk menganalisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketersediaan 

pangan digunakan analisis regresi nonlinear sederhana. Regresi nonlinier 

merupakan bentuk regresi dengan variabel-variabelnya ada yang berpangkat 

(Hasan, 2003). Dengan menggunakan analisis regresi nonlinier sederhana 

diharapkan akan diketahui bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian 

terhadap ketersediaan pangan. Setelah data dianalisis akan diketahui bagaimana 

dampak alih fungsi lahan pertanian setiap satu persennya (1%) terhadap 

ketersediaan pangan yang ada. Adapun untuk persamaannya adalah sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

KP = Ketersediaan pangan 

b0 = Konstanta (intercept) 

b1 = Elastisitas Y tehadap KP   

Y = Alih fungsi lahan pertanian 

Analisis regresi nonlinier sederhana untuk menganalisis dampak alih fungsi 

lahan pertanian terhadap ketersediaan pangan perhitungannya dilakukan dengan 

menggunakan SPSS PASW Statistics 18. Setelah dilakukan analisis menggunakan 

SPSS selanjutnya hasilnya dilihat Koefisien determinasi (R2) dan uji t. Untuk 

langkah ujinya sendiri adalah sebagai berikut: 

 



41 
 

 

 

• Uji Simultan atau Serempak 

Pertama yang dilihat adalah koefisien determinasi (R2) adalah suatu nilai yang 

menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen 

bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Nilai dari R2 

sendiri antara 0-1. Jika nilai mendekati 1 maka semakin baik. Contohnya apabila 

didapat nilai R2 = 0,4 maka dapat diketahui bahwa variasi Y atau variabel terikat 

dijelaskan 0,4 oleh variabel bebas dalam persamaan dan sisanya atau 0,6 

dijelaskan oleh variabel lainnya. 

• Uji Parsial 

Selanjutnya adalah uji parsial atau uji t. Pengujian hipotesis uji t dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh masing-masing 

variabel bebas atau independen (Y) terhadap variabel terikat atau dependen (KP) 

secara parsial atau parsial. Adapun hipotesis statistika untuk uji t pada analisis 

dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketersediaan pangan adalah sebagai 

berikut: 

H0 : βi = 0 ; alih fungsi lahan (Y) berdampak tidak nyata terhadap ketersediaan 

pangan (KP) 

H1 : βi ≠ 0 ; alih fungsi lahan (Y) berdampak nyata terhadap ketersediaan 

pangan (KP) 

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat 

nilai Sig dan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika nilai Sig < 

α maka terima H1 dan begitupun sebaliknya jika nilai Sig > α maka terima H0. 

Untuk taraf nyata (α) yang digunakan sebesar 5%. Selanjutnya dengan 
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membandingkan thitung dengan ttabel. Jika nilai thitung > ttabel maka terima H1 dan 

berlaku sebaliknya jika thitung < ttabel maka terima H0. Untuk mencari nilai t tabel 

digunakan rumus berikut: 

ttabel = tadb 

ttabel = t0,05(n-1) 

Keterangan : 

α = taraf nyata 

n = jumlah sampel 

 

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat atau lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Kabupaten 

Sumedang. Kabupaten Sumedang merupakan salahsatu daerah yang sedang 

berkembang dengan letaknya yang cukup strategis yaitu berdekatan dengan Kota 

Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dan juga berdekatan dengan 

bandar udara internasional yang belum lama ini dibangun yaitu Bandar Udara 

Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati serta Pelabuhan Patimban, Subang. Hal 

ini didukung dengan adanya pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan juga 

rencana pembangunan kawaasan industri BUTOM yaitu Buahdua, Ujungjaya, dan 

Tomo. Tentu saja dengan perkembangan perekonomian daerah dapat 

menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. 

Adapun tahapan penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Tahap penyusunan dan seminar usulan penelitian bulan Mei – Juni 2020. 

2. Tahap pengumpulan data bulan Juni 2020. 
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3. Tahap pengolahan data dan penyusunan skripsi pada bulan Agustus 2020. 

4. Tahap seminar kolokium pada bulan Agustus 2020. 

5. Tahap sidang skripsi pada bulan September 2020. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak Geografis 

Kabupaten Sumedang merupakan daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat 

dimana sebagai salahsatu daerah penyangga ibu kota provinsi yaitu Kota Bandung 

dengan lokasi keduanya yang cukup berdekatan. Secara geografis, Kabupaten 

Sumedang berada pada posisi koordinat 06034’46,18’’-7000’56,25’’ Lintang 

Selatan dan 107001’45,63’’- 108012’59,04’’ Bujur Timur. Daerah Kabupaten 

Sumedang didominasi dengan wilayah perbukitan dan pegunungan. Daerah 

dataran rendah di Kabupaten Sumedang berada di wilayah utara. Dataran terendah 

ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan laut dan yang tertinggi 

adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas 

permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang 

adalah sebagai berikut : 

a) Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kabupaten Indramayu; 

b) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Garut dan 

Kabupaten Bandung; 

c) Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan 

Kabupaten Subang; 

d) Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Kabupaten Majalengka 

dan Kabupaten Tasikmalaya.  
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Kecamatan Sumedang Utara merupakan ibu kota Kabupaten Sumedang. 

Kabupaten Sumedang dilintasi oleh jalur utama Bandung – Cirebon. Jarak Ibu 

Kota Kabupaten Sumedang ke Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung) 

yaitu sekitar 45 km sedangkan jarak menuju Ibu Kota Negara (DKI Jakarta) 

adalah sekitar 210 km. Untuk menuju Bandar Udara Internasional Jawa Barat 

(BIJB) Kertajati diperlukan jarak sekitar 68,1 km. 

 

4.1.2 Kondisi Administratif 

Wilayah Kabupaten Sumedang memiliki luas 1.522,20 km2 atau sekitar 

152.220 ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 270 desa dan tujuh kelurahan. 

Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Buahdua yaitu 131,37 

km2 dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua yaitu 18,92 

km2. 

Tabel 3. Luas Daerah Menurut Kecamatan 

Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas (km2) 

(1) (2) (3) 

Jatinangor Desa Hegarmanah 26,20 

Cimanggung Desa Sindangpakuon 40,76 

Tanjungsari Desa Tanjungsari 35,62 

Sukasari Desa Sukasari 47,12 

Pamulihan Desa Ciptasari 57,85 

Rancakalong Desa Rancakalong 52,28 

Sumedang Selatan Kelurahan Pasanggrahan 117,41 

Sumedang Utara Kelurahan Talun 28,25 

Ganeas Desa Cikoneng 21,36 

Situraja Desa Situraja 53,98 

Cisitu Desa Situmekar 53,31 

Darmaraja Desa Darmaraja 54,95 

Cibugel Desa Cibugel 48,80 

Wado Desa Wado 76,42 

Jatinunggal Desa Tarikolot 61,49 
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Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas (km2) 

(1) (2) (3) 

Jatigede Desa Cijeungjing 111,97 

Tomo Desa Tomo 66,26 

Ujungjaya Desa Ujungjaya 80,56 

Conggeang Desa Conggeang Wetan 105,31 

Paseh Desa Paseh Kidul 34,37 

Cimalaka Desa Cimalaka 41,62 

Cisarua Desa Cisarua 18,92 

Tanjungkerta Desa Sukamantri 40,14 

Tanjungmedar Desa Kertamukti 65,14 

Buahdua Desa Buahdua 131,37 

Surian Desa Surian 50,74 

Kabupaten Sumedang Kelurahan Situ 1.522,20 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020) 

 

4.1.3 Iklim dan Curah Hujan 

Tabel 4. Suhu Udara Kabupaten Sumedang 

Bulan 
Suhu Rata-rata 

(oC) 

Suhu 

Maksimum 

Rata-rata (oC) 

Suhu Minimum 

Rata-rata (oC) 

(1) (2) (3) (4) 

Januari 24,5 20,5 28,6 

Februari 24,5 20,3 28,7 

Maret 24,6 20,3 29,0 

April 24,9 20,4 29,5 

Mei 24,9 20,3 29,6 

Juni 24,4 19,3 29,5 

Juli 24,1 18,9 29,3 

Agustus 24,3 18,7 29,9 

September 24,8 19,1 30,5 

Oktober 25,3 19,8 30,8 

November 25,1 20,3 29,9 

Desember 24,8 20,4 29,3 

Rata-rata 
Tahunan 

24,7 19,9 29,6 

Sumber: Bappppeda Kab. Sumedang (2019) 
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Kabupaten Sumedang memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 

adalah 24,7 oC. Bulan Oktober adalah bulan terhangat sepanjang tahun. Suhu di 

Oktober rata-rata 25.3 °C. Sedangkan pada bulan Juli, suhu rata-rata adalah 24.1 

°C yang merupakan suhu ratarata terendah sepanjang tahun. 

Rata-rata kelembapan udara selama setahun di Kabupaten Sumedang yaitu 

pagi sekitar 79,7%, siang 46,6%, dan sore hari 57,1%, dengan rata-rata harian 

65,8%. Sedangkan untuk curah hujan, rata-rata adalah 214,17 mm dengan curah 

hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember-Januari. 

 

4.1.4 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 

 

Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang 

Penduduk Kabupaten Sumedang cendeung terus bertambah dari tahun ke 

tahun. Hal ini dapat kita lihat pada periode waktu lima tahunan yang dimulai dari 

tahun 2000 jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang relatif selalu mengalami 

kenaikan. Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2000 yaitu 

sebanyak 967.049 jiwa meningkat pada tahun 2010 yaitu menjadi 1.093.602 jiwa 
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dan akhirnya pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang 

mencapai 1.149.910 jiwa. 

Walaupun pada tahun 2010 terjadi penurunan secara signikan dari beberapa 

tahun sebelumnya tetapi jika dilihat lagi pada tiga periode waktu jumlah penduduk 

meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Pada Tahun 2000-2018 

Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 

(1) (2) (3) 

2000 967.049 - 

2001 979.047 1,24 

2002 991.461 1,27 

2003 1.014.319 2,31 

2004 1.025.570 1,11 

2005 1.067.361 4,07 

2006 1.089.889 2,11 

2007 1.112.336 2,06 

2008 1.134.288 1,97 

2009 1.143.992 0,86 

2010 1.093.602 -4,40 

2011 1.113.238 1,80 

2012 1.124.902 1,05 

2013 1.125.125 0,02 

2014 1.131.516 0,57 

2015 1.137.300 0,51 

2016 1.142.100 0,42 

2017 1.146.440 0,38 

2018 1.149.910 0,30 

Sumber: Badan Pusat Statistik [Diolah] 

A. Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

Mengelompokkan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin pada suatu 

wilayah dapat menggambarkan komposisi penduduk yang termasuk ke dalam 

kelompok umur belum produktif, kelompok umur produtif, dan kelompok umur 
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tidak produktif. Kelompok umur belum produktif berada pada usia 0-14 tahun, 

sedangkan kelompok umur produktif berada pada usia 15-64 tahun dan kelompok 

umur tidak produktif berada pada usia 65 tahun ke atas. Berikut adalah komposisi 

penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Sumedang 

pada tahun 2018. 

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di 
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 

Usia Laki-laki Perempuan 
 Persentase Jumlah Persentase Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0-14 23.95 137063 22.6 130542 

15-64 67.37 385552 67.88 392088 

≥ 65 8.68 49675 9.52 54989 

Jumlah 100 572290 100 577620 

Sumber: Badan Pusat Statistik [Diolah] 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui : 

1. Sex Ratio (SR) 

Sex Ratio atau rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah 

penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan dengan 

100. Nantinya akan diketahui banyaknya jumlah penduduk laki-laki perseratus 

orang jumlah penduduk perempuan. Nilai Sex Ratio dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 
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Dari hasil perhitungan di atas dapat kita ketahui bahwa Kabupaten Sumedang 

pada tahun 2018 memiliki nilai Sex Ratio sebesar 99, artinya pada 100 jiwa 

penduduk perempuan terdapat 99 jiwa penduduk laki. Nilai Sex Ratio 

dikatakan baik jika nilainya mendekati 100, artinya jumlah penduduk laki-laki 

dan jumlah penduduk perempuan seimbang. 

2. Dependency Ratio (DR) 

Dependency Ratio atau rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan 

antara jumlah penduduk kelompok umur belum produktif (0-14 tahun) dan 

penduduk kelompok umur tidak produktif (≥ 65 tahun) dengan jumlah 

penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun). Dependency Ratio dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

Dari hasil perhitungan dan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa Kabupaten 

Sumedang pada tahun 2018 memiliki nilai Dependency Ratio atau rasio beban 

ketergantungan sebesar 48, artinya pada 100 jiwa penduduk produktif harus 

menanggung 48 jiwa penduduk non produktif. Kelompok penduduk usia 

produktif sendiri didominasi oleh penduduk perempuan dengan jumlah 

392.088 jiwa sedangkan laki-laki hanya 385.552 jiwa. 
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3. Man Land Ratio (MLR) 

Man Land Ratio merupakan rasio perbandingan lahan dengan jumlah 

penduduk. Man Land Ratio digunakan untuk mengetahui perbandingan antara 

jumlah penduduk suatu daerah dengan luas lahan pertaniannya. Man Land 

Ratio (MLR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

Dari hasil perhitungan di atas dapat kita ketahui bahwa Kabupaten Sumedang 

pada tahun 2018 memiliki nilai Man Land Ratio sebesar 36, artinya setiap satu 

hektar lahan pertanian di Kabupaten Sumedang harus menghidupi 36 orang 

penduduknya. Angka tersebut masih terus bertambah jika alih fungsi lahan 

pertanian terus terjadi di Kabupaten Sumedang. 

 

B. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan 

Ketenagakerjaan 

 

Tingkat pendidikan penduduk pada suatu daerah merupakan salahsatu faktor 

keberhasilan pembangunan. Pendidikan berperan penting dalam pengembangan 

sumberdaya manusia yang mendukung pembangunan daerah maupun nasional. 

Pendidikan akan mempengaruhi seseoang dalam proses adopsi inovasi seperti 

halnya dalam penerapan teknologi baru atau penyampaian suatu inovasi. Berikut 
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adalah jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi 

yang ditamatkan dan jenis kegiatan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2018. 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan 
Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Di Kabupaten Sumedang Pada 

Tahun 2018 

Pendidikan 

Tertinggi 

yang 

Ditamatkan 

Angkatan Kerja 
Bukan 

Angkatan 

Kerja 
Bekerja 

Pengangguran 

Terbuka 
Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

SD ke bawah 237.062 8.301 245.363 - 

SMP 108.280 8.412 116.692 - 

SMA 127.368 23.062 150.430 - 

Diploma 34.668 1.489 36.157 - 

Jumlah 507.378 41.264 548.642 884.740 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

Penyumbang pengangguran terbuka terbesar di Kabupaten Sumedang pada 

tahun 2018 adalah penduduk dengan tingkat pendidikan setara Sekolah Menengah 

Atas (SMA) dengan jumlah 23.062 jiwa dari total 41.264 jiwa pengangguran 

terbuka atau sekitar 55,88%. Penganggur terbuka sendiri terdiri dari: (1) mereka 

yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (2) mereka yang tak punya 

pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (3) mereka yang tak punya pekerjaan dan 

tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, 

dan (4) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (Badan 

Pusat Statistik, 2020). 

Sektor pertanian merupakan salahsatu sektor basis di Kabupaten Sumedang. 

Tak heran penduduk di Kabupaten Sumedang banyak yang bekerja di sektor 

pertanian. Pada tahun 2018 penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja 

di sektor pertanian secara umum yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, 
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perburuan dan perikanan berjumlah 112.998 dengan didominasi oleh penduduk 

laki-laki yaitu sebanyak 77.247 jiwa sedangkan penduduk perempuannya hanya 

35.751 jiwa. Namun jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian sendiri turun bila 

dibandingkan dengan data lima tahun yang lalu atau pada tahun 2013. Hal ini bisa 

diakibatkan beberapa faktor seperti berkurangnya minat untuk bekerja pada sektor 

pertanian ataupun berkurangnya lapangan kerja sektor pertanian itu sendiri yang 

dapat diakibatkan oleh lahan pertanian yang terus berkurang seiring waktu. Pada 

tahun 2013 sendiri jumlah pekerja di sektor pertanian berjumlah 155. 743 jiwa. 

Tabel 8. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Pada Tahun 2013 
dan Tahun 2018 

Jenis Lapangan Pekerjaan Tahun 2013 Tahun 2018 

(1) (2) (3) 

Pertanian, Perkebunan, 
Kehutanan, Perburuan dan 

Perikanan 

155.743 112.998 

Industri.Pengolahan 57.316 95.752 

Perdagangan, Rumah Makan dan 
Jasa Akomodasi 

111.909 138.905 

Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan 

Perorangan 
76.443 70.728 

Lainnya 73.677 88.995 

Jumlah 475.088 507.378 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) [Diolah] 

 

4.1.5 Keadaan Pertanian 

Usaha pertanian di Kabupaten Sumedang didomonasi oleh usaha pertanian 

rumah tangga. Namun bila kita lihat pada Sensus Pertanian 2003 dan Sensus 

Pertanian 2013 di Kabupaten Sumedang jumlah usaha pertanian mengalami 
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penurunan baik usaha pertanian rumah tangga maupun perusahaan yang berbadan 

hukum. Pada Sensus Pertanian 2003 mencatat ada 174.068 rumah tangga usaha 

pertanian dan 6 perusahaan pertanian berbadan hukum. Tetapi pada Sensus 

Pertanian 2013 jumlah keduanya menurun. Jumlah rumah tangga usaha pertanian 

tercatat hanya 134.446 atau menurun sekitar 22,76% sedangkan jumlah 

perusahaan pertanian berbadan hukum ada 5 perusahaan dan 10 usaha pertanian 

lainnya (BPS Provinsi Jawa Barat, 2014). 

Sektor pertanian merupakan salahsatu sektor basis kegiatan perekonomian di 

Kabupaten Sumedang. Jumlah Rumah Tangga Pertanian (RTP) di Kabupaten 

Sumedang hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013) berdasarkan sumber pendapatan 

utamanya tercatat ada 85.272. Rumah Tangga Pertanian di Kabupaten Sumedang 

didominasi oleh petani tanaman pangan khususnya tanaman padi dan palawija 

yaitu sebanyak 68.637 (Badan Pusat Statistik, 2013). 

 
Gambar 3. Grafik Jumlah Rumah Tangga Pertanian Menurut Sumber Pendapatan 

Utama dari Usaha di Sektor Pertanian di Kabupaten Sumedang Pada Tahun 2013 

Tanaman padi dan palawija merupakan komoditas pertanian yang paling 

banyak diusahakan di Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2018 Kabupaten 
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Sumedang memiliki luas panen padi sebanyak 95.012 ha dan mampu 

memproduksi 578.447 ton gabah kering panen (GKP).  

Tabel 9. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2018 

Kecamatan Luas Panen (ha) Produksi (ton) 
Produktivitas 

(ton/ha) 

(1) (2) (3) (4) 

Jatinangor 981 6.209 6,33 

Cimanggung 1.817 11.129 6,12 

Tanjungsari 2.253 14.046 6,23 

Sukasari 2.018 12.476 6,18 

Pamulihan 1.753 11.070 6,31 

Rancakalong 3.725 24.334 6,53 

Sumedang 

Selatan 
4.525 27.517 

6,08 

Sumedang Utara 2.168 13.397 6,18 

Ganeas 2.131 13.252 6,22 

Situraja 4.863 29.060 5,98 

Cisitu 3.458 20.795 6,01 

Darmaraja 2.016 12.092 6,00 

Cibugel 2.156 12.050 5,59 

Wado 3.891 21.948 5,64 

Jatinunggal 5.617 34.739 6,18 

Jatigede 4.127 23.003 5,57 

Tomo 3.676 22.310 6,07 

Ujungjaya 6.388 37.481 5,87 

Conggeang 8.551 53.000 6,20 

Paseh 3.474 23.387 6,73 

Cimalaka 2.906 18.341 6,31 

Cisarua 1.737 10.327 5,95 

Tanjungkerta 4.255 27.790 6,53 

Tanjungmedar 3.999 23.390 5,85 

Buahdua 9.457 58.992 6,24 

Surian 3.070 16.312 5,31 

Jumlah 95.012 578.447 6,09 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

Produksi pada tahun 2018 naik dari tahun sebelumnya yang hanya mampu 

menghasilkan 567.031 ton GKP. Pada tahun 2018 Kecamatan Buahdua 

merupakan produsen padi terbesar di Kabupaten Sumedang dengan hasil produksi 
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58.992 ton GKP. Produktivitas padi di Kabupaten Sumedang sendiri rata-rata 

mencapai 6,09 ton/ha. 

Selain tanaman pangan dan palawija, produksi pertanian di Kabupaten 

Sumedang juga memiliki produksi pertanian lainnya seperti tanaman hortikultura, 

tanaman biofarmaka, dan juga tanaman hias. Komoditas hortikultura menjadi 

salahsatu sektor pertanian unggulan lainnya setelah tanaman pangan dan palawija. 

Komoditas hortikultura yang dibudi dayakan diantaranya adalah tanaman sayuran 

seperti bawang merah, cabai merah, kentang, kubis, dan tomat. Tanaman kubis 

merupakan tanaman sayuran dengan tingkat produksi paling banyak dengan angka 

produksi sebesar 75.701 ton dengan produktivitas 196,63 ton/ha lalu disusul oleh 

cabai merah dengan angka produksi mencapai 60.975 ton dengan produktivitas 

134,90 ton/ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Tabel 10. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Sayuran di 

Kabupaten Sumedang, 2018 

Jenis Tanaman Luas Panen (ha) Produksi (ton) 
Produktivitas 

(ton/ha) 

(1) (2) (3) (4) 

Bawang merah 48 3.932 81,92 

Cabai merah 452 60.975 134,90 

Kentang 77 14.943 194,06 

Kubis 385 75.701 196,63 

Tomat 214 24.323 113,66 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) [Diolah] 

Untuk kegiatan produksi peternakan di Kabupaten Sumedang terdapat 

peternakan ternak besar dan juga ternak unggas. Untuk komoditas ternak besar 

diantaranya adalah sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing, dan domba. 
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Sementara untuk ternak unggas diantaranya adalah ayam kampung, ayam petelur, 

ayam pedaging, dan itik. 

Sementara itu untuk kegiatan produksi perikanan di Kabupaten Sumedang 

tidak terdapat budidaya perikanan laut karena wilayahnya yang berjauhan dengan 

wilayah lautan. Produksi perikanan di Kabupaten Sumedang didominasi oleh 

produksi ikan kolam air tenang dengan angka produksi mencapai 6.649.832 kg 

lalu disusul oleh produksi ikan perairan umum darat dengan angka produksi 

903.868 kg. Sementara itu Kecamatan Cimalaka menjadi daerah penyumbang 

produksi terbesar dengan angka produksi total 686.819 kg. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 11. Produksi Ikan Konsumsi Menurut Kecamatan dan Habitat di Kabupaten 
Sumedang (kilogram), 2018 

Kecamatan 

Kolam Air 

Tenang 

(kg) 

Kolam Air 

Deras (kg) 

Mina Padi 

(kg) 

Perairan 

Umum 

Darat 

(kg) 

Jumlah 

(kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jatinangor 81.226 - - 332 81.558 

Cimanggung 230.401 35.906 197 281 266.785 

Tanjungsari 72.652 - - 98 72.750 

Sukasari 121.357 - - 659 122.016 

Pamulihan 126.131 1.450 - 86 127.667 

Rancakalong 237.005 76.713 - 720 314.438 

Sumedang 

Selatan 
462.227 24.988 17.571 4.515 509.301 

Sumedang 
Utara 

540.110 21.338 27.740 2.269 591.457 

Ganeas 151.858 - - 2.443 154.301 

Situraja 422.216 28.956 2.018 1.822 455.012 

Cisitu 287.421 - 1.000 2.044 290.465 

Darmaraja 372.537 - 2.050 232.474 607.061 

Cibugel 28.518 - - 1.198 29.716 

Wado 419.864 - 760 211.390 632.014 

Jatinunggal 360.082 - 4.350 215.197 579.629 

Jatigede 32.813 - - 208.238 241.051 
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Kecamatan 

Kolam Air 

Tenang 

(kg) 

Kolam Air 

Deras (kg) 

Mina Padi 

(kg) 

Perairan 

Umum 

Darat 

(kg) 

Jumlah 

(kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tomo 31.573 - - 3.508 35.081 

Ujungjaya 106.911 - - 3.241 110.152 

Conggeang 510.470 39.981 64.851 910 616.212 

Paseh 129.253 - - 2.562 131.815 

Cimalaka 633.762 40.683 11.357 1.017 686.819 

Cisarua 233.918 - 22.463 2.011 258.392 

Tanjungkerta 479.721 182.678 21.730 1.275 685.404 

Tanjungmedar 41.842 - - 1.228 43.070 

Buahdua 479.824 32.821 79.810 1.602 594.057 

Surian 56.140 - - 2.748 58.888 

Jumlah 6.649.832 485.514 255.897 903.868 8.295.111 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

 

4.2 Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Alih fungsi lahan selalu berjalan beriringan dengan berkembangnya suatu 

wilayah. Pertambahan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuuhan penduduk akan 

sarana dan prasarana penunjang serta perubahan pola pembangunan daerah 

memberikan dampak yang nyata terhadap penggunaan lahan suatu daerah. Seperti 

sudah lazim terjadi di daerah perkotaan maupun daerah penyangganya kini 

penggunaan lahan mulai beralih pada penggunaan lahan dengan melihat pada 

bagaimana lahan tersebut dapat berperan besar dalam menopang pendapatan 

daerah. 

Sektor pertanian yang sudah diusahakan secara turun-temurun dari dulu terus 

mengalami perubahan teknologi baik dalam penggunaan alat, penggunaan cara 

budidaya, maupun bahan yang digunakan dalam bercocok tanam tidak serta merta 

merubah pandangan masyarakat terhadapnya. Pertanian yang terlihat kuno dan 



59 

 

 

 

tidak menguntungkan pandangan tersebut terus bertahan. Usaha atau kegiatan 

yang berorientasi bisnis atau memeberikan keuntungan lebih dipilih. Lahan yang 

sempit dengan produksi maupun produktivitas lahan yang rendah perlahan 

membuat petani enggan untuk kembali ke lahannya untuk menanam. Tak heran 

minat bertani generasi muda terus luntur. Pemuda sebagai pewaris lahan pertanian 

lebih memilih untuk melepas lahan tersebut kepada pihak lain dan beralih pada 

sektor usaha lain seperti jasa ataupun memilih menjadi seorang pekerja. Keadaan 

seperti dijelaskan di atas dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian. 

Sebagian besar daerah di Pulau Jawa terus mengalami perubahan penggunaan 

lahan terutama pada lahan pertanian. Hal tersebut juga dirasakan di Kabupaten 

Sumedang. Adanya pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur 

pendukung, dan juga perkembangan sektor industri merupakan akar dari 

terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang dapat kita lihat. Tak dapat dihiraukan 

peranan sektor industri dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Sumedang cukup besar. 

Nilai PDRB di Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 berdasarkan harga 

berlaku mencapai Rp. 35,45 trilyun naik dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 

2018 yang mencapai Rp. 32,54 trilyun atau naik sekitar Rp. 3 trilyun. Selama lima 

tahun terakhir struktur ekonomi di Kabupaten Sumedang didominasi oleh empat 

sektor lapangan usaha dengan dua diantaranya adalah kategori pertanian, 

kehutanan, dan perikanan serta kategori industri pengolahan. 

Pada tahun 2019 terjadi pergeseran atau perubahan peranan tertinggi dalam 

PDRB Kabupaten Sumedang yaitu peranan sektor industri pengolahan yang 
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mampu melebihi peranan sektor pertanian. Pada tahun 2018 peranan sektor 

pertanian merupakan yang tertinggi dengan nilai 19,71% namun angkanya 

menurun pada tahun 2019 peranan sektor pertanian menjadi 19,01%. Sedangkan 

peranan sektor industri pengolahan pada tahun 2018 sebesar 19,04% meningkat 

menjadi 19,98%. 

Bahkan jika kita lihat kembali dalam kurun waktu 2015-2019 peranan industri 

pengolahan relatif terus mengalami kenaikan. Hal tersebut berbalik bila kita lihat 

peranan sektor pertanian yang terus menurun setiap tahunnya. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Tabel 12. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Kabupaten Sumedang 
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Pada Tahun 2015-
2019 

Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 

20,66 20,36 20,33 19,71 19,01 

B Pertambangan dan Penggalian 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 

C Industri Pengolahan 18,49 18,64 18,36 19,04 19,98 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,32 0,37 0,42 0,40 0,39 

E Pengadaan Air, Pengolahan 
Sampah, Limbah, dan Daur 

Ulang 

0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

F Kontruksi 10,16 10,08 10,19 10,43 10,41 

G Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

16,46 16,05 15,90 15,67 15,65 

H Transportasi dan Pergudangan 5,25 5,33 5,29 5,17 5,02 

I Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

4,30 4,47 4,49 4,56 4,60 

J Informasi dan Komunikasi 2,91 3,06 3,13 3,14 3,15 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,14 4,36 4,53 4,52 4,55 

L Real Estat 1,61 1,57 1,60 1,60 1,61 

M,N Jasa Perusahaan 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

O Administrasi Pemerintah, 
Pertahanan, dan Jaminan Sosial 
Wajib 

6,84 6,65 6,35 6,13 5,95 
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Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

P Jasa Pendidikan 5,92 6,04 6,30 6,50 6,54 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

1,08 1,10 1,12 1,13 1,14 

R,S,T,U Jasa lainnya 1,67 1,72 1,79 1,81 1,82 

Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) 

 

Akhirnya, kebutuhan akan sumberdaya lahan menjadi meningkat. Persaingan 

penggunaan lahan menjadi tak terhindarkan. Penggunaan lahan yang lebih 

menguntungkan menjadi salahsatu faktor penentuan besar penggunaan lahan suatu 

daerah sehingga alih fungsi lahan pertanian tidak dapat dihindari. 

Penelitian ini dilakukan pada tingkat makro dengan menggunakan data 

sekunder mengenai luas lahan pertanian di Kabupaten Sumedang dari tahun 2000 

hingga 2018. Untuk mengetahui laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten 

Sumedang dilakukan analisis secara parsial yang digunakan untuk mengetahui 

perubahan penggunaan lahan pertanian dari tahun ke tahun dimana perubahan 

lahan tersebut mengacu kepada luas penggunaan lahan di tahun sebelumnya. 

Nantinya dapat dilihat pula perubahan laju alih fungsi lahan pertanian tertinggi 

maupun terendah. Luas lahan pertanian di Kabupaten Sumedang cenderung 

menurun setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2000 luas lahan pertanian di 

Kabupaten Sumedang sudah jauh berkurang pada tahun 2018. Penurunan luas 

lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 
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Gambar 4. Grafik Luas Lahan Pertanian Di Kabupaten Sumedang Pada Tahun 

2000-2018 

Grafik di atas jelas menunjukkan bahwa di Kabupaten Sumedang terjadi 

perubahan jumlah luas lahan pertanian. Adapun perubahannya terlihat fluktuatif 

namun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Penurunan luas lahan paling besar 

terjadi pada tahun 2015 yaitu 3.105 ha walaupun pada tahun berikutnya terjadi 

percetakan lahan baru yatu pada tahun 2016 sebesar 1.384 ha. Secara keseluruhan 

keadaan luas lahan pertanian di Kabupaten Sumedang berkurang sebanyak 1.626 

ha dibandingkan pada tahun 2000 dengan luas lahan sebesar 33.682 ha sedangkan 

pada tahun 2018 luas lahan pertanian sebesar 32.056 ha. Adapun laju alih fungsi 

lahan pertanian di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Seperti pada tabel 13, sepanjang periode tahun 2000-2018 telah terjadi laju 

alih fungsi lahan pertanian sebesar -4,27% atau sebanyak 4.699 ha lahan pertanian 

di Kabupaten Sumedang teralihfungsikan. Nilai laju alih fungsi lahan bertanda 

negatif menunjukkan terjadinya penyusutan lahan atau alih fungsi lahan. 

Sedangkan nilai laju alih fungsi lahan bertanda positif menjelaskan adanya lahan 

baru yang digunakan sebaga lahan pertanian. 
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Tabel 13. Luas dan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sumedang 

Tahun 2000-2018 

Tahun Luas 

Lahan 

(ha) 

Pencetakan Lahan 

Pertanian (ha) 

Lahan 

Beralihfungsi 

(ha) 

Laju Alih 

Fungsi Lahan 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2000 33.682 - - - 

2001 33.601 0 81 -0.24 

2002 34.509 908 0 2.70 

2003 33.508 0 1.001 -2.90 

2004 33.497 0 11 -0.03 

2005 33.460 0 37 -0.11 

2006 33.426 0 34 -0.10 

2007 33.370 0 56 -0.17 

2008 33.277 0 93 -0.28 

2009 33.176 0 101 -0.30 

2010 33.318 142 0 0.43 

2011 33.277 0 41 -0.12 

2012 33.178 0 99 -0.30 

2013 33.160 0 18 -0.05 

2014 33.143 0 17 -0.05 

2015 30.038 0 3.105 -9.37 

2016 31.422 1.384 0 4.61 

2017 31.417 0 5 -0.02 

2018 32.056 639 0 2.03 

Jumlah 3.073,00 4.699,00 -4,27 

Rata-rata 170,72 261,06 -0,24 

Sumber: Badan Pusat Statistik [Diolah] 

 

Pada periode tahun 2000-2018 alih fungsi lahan pertanian mulai terjadi pada 

tahun 2001 dimana lahan pertanian berkurang 81 ha atau menyusut 0,24% dari 

33.682 ha menjadi 33.601 ha. Alih fungsi lahan paling besar terjadi pada tahun 

2015 dengan luas lahan yang berkurang sebesar 3.105 ha atau menyusut sebesar 

9,37% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 dengan luas lahan pertanian 

seluas 33.143 ha berkurang menjadi 30.038 ha. Selain terjadi alih fungsi lahan 
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pertanian, di Kabupaten Sumedang juga terjadi pencetakan lahan pertanian. 

Disepanjang periode tahun 2000-2018 telah terjadi pencetakan lahan pertanian 

sebesar 3.073 ha. Sepanjang periode waktu tersebut telah terjadi pencetakan lahan 

pertanian sebanyak empat kali yaitu pada tahun 2002, 2010, 2016, dan 2018 

dengan pencetakan lahan pertanian terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu seluas 

1.384 ha atau bertambah sebesar 4.61% dari tahun sebelumnya. 

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian merupakan fenomena yang dapat kita 

lihat di kota-kota ataupun daerah di banyak Pulau Jawa termasuk di dalamnya 

Kabupaten Sumedang. Adanya fenomena alih fungsi lahan pertanian dapat 

berdampak luas bahkan dapat berdampak pada ketersediaan pangan pada 

khususnya. Tentu saja hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. 

 

4.3 Laju Ketersediaan Pangan 

Penilaian lahan secara ekonomis menguntungkan merupakan salahsatu faktor 

yang dapat mendorong alih fungsi lahan khususnya pada lahan-lahan pertanian. 

Lahan pertanian dianggap kurang menguntungkan bila dibandingkan penggunaan 

lainnya seperti industri. Tetapi bila kita lihat dampaknya, terjadinya alih fungsi 

lahan bukan sesuatu yang harus dianggap sepele. Salahsatu dampak yang dapat 

timbul adalah terganggunya ketersediaan pangan. 

Pada penelitian laju ketersediaan pangan ini dilakukan pada tingkat makro 

dengan menggunakan data sekunder mengenai produksi padi sawah di Kabupaten 

Sumedang dari tahun 2000 hingga 2018. Untuk mengetahui laju ketersediaan 

pangan di Kabupaten Sumedang dilakukan analisis secara parsial yang digunakan 
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untuk mengetahui perubahan hasil produksi padi sawah dari tahun ke tahun 

dimana perubahan hasil produksi tersebut mengacu kepada produksi di tahun 

sebelumnya. 

 
Gambar 5. Grafik Ketersediaan Pangan Di Kabupaten Sumedang Pada Tahun 

2000-2018 

Pada grafik di atas dapat kita lihat perkembangan produksi padi sawah terlihat 

fluktuatif namun cenderung meningkat. Produksi terbesar terjadi pada tahun 2018 

dengan produksi padi sawah mencapai 578.447 ton. Sedangkan produksi terendah 

terjadi pada tahun 2003 dengan jumlah produksi 332.791 ton. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 14. 

Nilai laju ketersediaan pangan negatif menunjukkan terjadinya penyusutan 

jumlah produksi dari tahun sebelumnya. Sedangkan nilai laju ketersediaan pangan 

positif menunjukkan adanya surplus produksi dari tahun sebelumnya. Penyusutan 

jumlah produksi terbesar terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 11,70% dari tahun 

sebelumnya yaitu pada tahun 2002 dengan jumlah produksi sebesar 376.866 ton 

menjadi 332.791 ton. 
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Tabel 14. Laju Ketersediaan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2000-2018 

Tahun Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(ton/ha) 

Laju Ketersediaan 

Pangan (%) 

(1) (2) (3) (4) 

2000 370.586 5,41 - 

2001 334.491 5,32 -9,74 

2002 376.866 5,47 12,67 

2003 332.791 5,43 -11,70 

2004 353.061 5,32 6,09 

2005 364.294 5,52 3,18 

2006 366.148 5,53 0,51 

2007 367.476 5,59 0,36 

2008 380.210 5,70 3,47 

2009 412.422 5,95 8,47 

2010 424.515 5,90 2,93 

2011 433.949 6,01 2,22 

2012 410.664 5,93 -5,37 

2013 469.323 6,36 14,28 

2014 452.724 6,28 -3,54 

2015 418.609 6,06 -7,54 

2016 465.347 6,54 11,17 

2017 567.031 6,46 21,85 

2018 578.447 6,09 2,01 

Jumlah 7.878.954 - - 

Rata-

rata 

414.681,79 5.84 2,85 

Sumber: Badan Pusat Statistik [Diolah] 

 

4.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di 

Kabupaten Sumedang 

 

Berdasarkan hasil analisis data faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi 

lahan pertanian diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,940 atau 

sebesar 94%. Semakin besar nilai R2 semakin baik model tersebut. Nilai R2 

sebesar 94% artinya model alih fungsi lahan pertanian (Y) mampu dijelaskan oleh 

variabel-variabel bebas yaitu produktivtas lahan (X1), intensitas pertanaman (X2), 
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jumlah penduduk (X3), jumlah industri (X4), dan jumlah perkantoran (X5) sebesar 

94% dan sisanya yaitu sebesar 6% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model. 

Selanjutnya yaitu berdasarkan uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 25,187 lebih 

besar dari Ftabel dengan nilai sebesar 3,69. Dengan nilai signifikansi 0,000* lebih 

kecil dari α = 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima artinya variabel bebas 

yaitu produktivtas lahan (X1), intensitas pertanaman (X2), jumlah penduduk (X3), 

jumlah industri (X4), dan jumlah perkantoran (X5) secara bersama-sama atau 

secara simultan berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan pertanian. 

Selain melihat pengaruh secara simultan, pada penelitian ini dilihat pula 

pengaruh secara parsial atau pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat yaitu alih fungsi lahan pertanian (Y) dengan melakukan uji t. 

Adapun hasil uji t adalah sebagai berikut: 

• Pengaruh produktivitas lahan (X1) terhadap alih fungsi lahan pertanian (Y) 

Berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 3,568 lebih besar dari ttabel 

dengan nilai sebesar 2.16037. Dengan nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari 

α = 0,050 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima artinya secara parsial 

produktivtas lahan (X1) berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan 

pertanian (Y). 

• Pengaruh intensitas pertanaman (X2) terhadap alih fungsi lahan pertanian (Y) 

Berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 3,063 lebih besar dari ttabel 

dengan nilai sebesar 2.16037. Dengan nilai signifikansi 0,016 lebih kecil dari 

α = 0,050 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima artinya secara parsial intensitas 

pertanaman (X2) berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan pertanian (Y). 
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• Pengaruh jumlah penduduk (X3) terhadap alih fungsi lahan pertanian (Y) 

Berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 1,687 lebih kecil dari ttabel 

dengan nilai sebesar 2.16037. Dengan nilai signifikansi 0,130 lebih besar dari 

α = 0,050 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak artinya secara parsial jumlah 

penduduk (X3) berpengaruh tidak nyata terhadap alih fungsi lahan pertanian 

(Y). 

• Pengaruh jumlah industri (X4) terhadap alih fungsi lahan pertanian (Y) 

Berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 8,783 lebih besar dari ttabel 

dengan nilai sebesar 2.16037. Dengan nilai signifikansi 0,000* lebih kecil dari 

α = 0,050 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima artinya secara parsial jumlah 

industri (X4) berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan pertanian (Y). 

• Pengaruh jumlah perkantoran (X5) terhadap alih fungsi lahan pertanian (Y) 

Berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 2,070 lebih kecil dari ttabel 

dengan nilai sebesar 2.16037. Dengan nilai signifikansi 0,072 lebih besar dari 

α = 0,050 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak artinya secara parsial jumlah 

perkantoran (X5) berpengaruh tidak nyata terhadap alih fungsi lahan pertanian 

(Y). 

Selanjutnya dengan melihat faktor-faktor alih fungsi lahan pertanian yang 

berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan pertanian berdasarkan nilai koefisien 

dengan menyusunnya dalam bentuk model alih fungsi lahan pertanian. Adapun 

modelnya adalah sebagai berikut: 

Y = 7404,408 + 1714,730X1 – 4471,253X2 - 0,004X3 + 0,038X4 - 3,116X5 + ɛ 
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Dengan melihat model di atas dapat kita ketahui bagaimana pengaruh yang 

diberikan oleh produktivitas lahan berpengaruh positif artinya produktivitas lahan 

yang semakin tinggi mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian yang terus 

bertambah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa lahan pertanian yang dialihfungsikan 

banyak mengambil lahan-lahan pertanian produktif. Selanjutnya intensitas 

pertanaman berpengaruh negatif artinya semakin rendah tingkat intensitas 

pertanaman pertahunnya maka tingkat alih fungsi lahan pertanian semakin tinggi.  

Selanjutnya pengaruh faktor jumlah industri. Dengan melihat nilai signifikansi 

adanya jumlah industri merupakan faktor paling signifikan mempengaruhi alih 

fungsi lahan pertanian. Jumlah industri berpengaruh positif artinya semakin 

banyak jumlah industri maka semakin bertambah pula jumlah lahan pertanian 

yang beralih fungsi. Selama lima tahun terakhir struktur ekonomi di Kabupaten 

Sumedang didominasi oleh empat sektor lapangan usaha dengan dua diantaranya 

adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan serta kategori industri 

pengolahan. 

Pada tahun 2019 terjadi pergeseran atau perubahan peranan tertinggi dalam 

PDRB Kabupaten Sumedang yaitu peranan sektor industri pengolahan yang 

mampu melebihi peranan sektor pertanian. Pada tahun 2018 peranan sektor 

pertanian merupakan yang tertinggi dengan nilai 19,71% namun angkanya 

menurun pada tahun 2019 peranan sektor pertanian menjadi 19,01%. Sedangkan 

peranan sektor industri pengolahan pada tahun 2018 sebesar 19,04% meningkat 

menjadi 19,98%. Bahkan dalam kurun waktu 2015-2019 peranan industri 

pengolahan relatif terus mengalami kenaikan. Hal tersebut berbalik bila kita lihat 
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peranan sektor pertanian yang terus menurun setiap tahunnya. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 12 mengenai distribusi persentase Produk Domestik Bruto Kabupaten 

Sumedang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2015-

2019 pada halaman 60. 

 

4.5 Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketersediaan 

Pangan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap 

ketersediaan pangan diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,167 atau 

sebesar 16,7%. Nilai R2 sebesar 16,7% artinya model ketersediaan pangan (KP) 

mampu dijelaskan oleh variabel alih fungsi lahan pertanian (Y) sebesar 16,7% dan 

sisanya yaitu sebesar 83,3% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model. 

Selanjutnya pada penelitian ini dilihat pula pengaruh alih fungsi lahan 

pertanian dengan melakukan uji t. Berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 

1,552 lebih kecil dari ttabel dengan nilai sebesar 2.16037. Dengan nilai signifikansi 

0,147 lebih besar dari α = 0,050 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak artinya alih 

fungsi lahan pertanian (Y) berpengaruh tidak nyata terhadap ketersediaan pangan 

(KP). Hal ini dapat disebabkan adanya faktor-faktor lain yang tidak dianalisis 

seperti produktivitas yang meningkat. Dapat dilihat pada tabel di bawah bahwa 

produktivitas lahan di Kabupaten Sumedang yang cenderung meningkat dengan 

rata-rata produktivitas lahan sebesar 5,84 ton/ha dan rata-rata laju 

produktivitasnya meningkat 0,6% pertahunnya. 
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Tabel 15. Produktivitas Lahan Kabupaten Sumedang Tahun 2000-2018 
Tahun Produktivitas 

(ton/ha) 

Laju 

Produktivitas (%) 

(1) (2) (3) 

2000 5.41 - 

2001 5.32 -1.69 

2002 5.47 2.74 

2003 5.43 -0.74 

2004 5.32 -2.07 

2005 5.52 3.62 

2006 5.53 0.18 

2007 5.59 1.07 

2008 5.70 1.93 

2009 5.95 4.20 

2010 5.90 -0.86 

2011 6.01 1.85 

2012 5.93 -1.35 

2013 6.36 6.79 

2014 6.28 -1.27 

2015 6.06 -3.63 

2016 6.54 7.31 

2017 6.46 -1.28 

2018 6.09 -6.04 

Rata-rata 5.84 0.60 

Sumber: Badan Pusat Statistik [Diolah] 

 

Walaupun alih fungsi lahan pertanian tidak berpengaruh signifikan, namun 

adanya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan terjadinya potensi kehilangan 

produksi padi. Potensi kehilangan produksi padi tidak dapat diabaikan begitu saja. 

Dapat dilihat pada tabel 16 di bawah pada periode waktu tahun 2000-2018 jumlah 

potensi kehilangan produksi padi sawah 60.178,49 ton dengan rata-rata 3.343,25 

ton pertahun. Potensi kehilangan produksi terbesar terjadi pada tahun 2015 

43.270,22 ton. 
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Tabel 16. Potensi Kehilangan Produksi Padi Kabupaten Sumedang Tahun 2000-

2018 

Tahun Alih Fungsi 

Lahan (ha) 

Indeks 

Pertanaman 

(kali/tahun) 

Produktivitas 

(ton/ha) 

Potensi Kehilangan 

Produksi (ton) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2000 - 2,03 5,41 - 

2001 81 1,87 5,32 806,13 

2002 0 2,00 5,47 0,00 

2003 1.001 1,83 5,43 9.937,00 

2004 11 1,98 5,32 115,90 

2005 37 1,97 5,52 403,02 

2006 34 1,98 5,53 372,49 

2007 56 1,97 5,59 617,18 

2008 93 2,00 5,70 1.062,14 

2009 101 2,09 5,95 1.256,42 

2010 0 2,16 5,90 0,00 

2011 41 2,17 6,01 534,90 

2012 99 2,09 5,93 1.225,86 

2013 18 2,22 6,36 254,77 

2014 17 2,17 6,28 232,22 

2015 3.105 2,30 6,06 43.270,22 

2016 0 2,26 6,54 0,00 

2017 5 2,79 6,46 90,24 

2018 0 2,96 6,09 0,00 

Jumlah 4.699,00 - - 60.178,49 

Rata-

rata 

261,06 2,16 5,86 3.343,25 

Sumber: Badan Pusat Statistik [Diolah] 

 

Lalu dengan melihat tingkat elastisitas alih fungsi lahan pertanian (Y) 

terhadap ketersediaan pangan (KP) yang diperoleh dari model ketersediaan 

pangan berikut ini: 

KP = 465.000Y-0,036  
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Dari model di atas dapat kita ketahui bahwa tingkat elastisitas bernilai negatif 

sebesar -0,036. Sehingga dapat kita ketahui setiap terjadi alih fungsi lahan sebesar 

1% maka ketersediaan pangan menurun sebesar 0,036%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perubahan luas lahan pertanian di Kabupaten Sumedang pada tahun 2000-

2018 bersifat fluktuatif namun cenderung menurun. Jumlah lahan pertanian 

yang beralihfungsi sebesar 4.699 ha dengan rata-rata lahan beralihfungsi 

sebesar 261,06 ha atau 0,24% pertahun. Adapun jumlah alih fungsi lahan 

pertanian terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3.105 ha. 

2. Ketersediaan pangan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2000-2018 bersifat 

fluktuatif namun cenderung meningkat. Laju ketersediaan pangan di 

Kabupaten Sumedang rata-rata sebesar 2,85% tahun dengan jumlah produksi 

rata-rata 414.681,79 ton pertahun. Dengan jumlah produksi pertahun yang 

cukup tinggi namun dengan adanya alih fungsi lahan pertanian juga dapat 

menibulkan potensi kehilangan produksi yang terjadi pada tahun 2000-2018 

yaitu sebesar 60.178,49 ton atau 3.343,25 ton pertahun. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten 

Sumedang adalah produktivitas lahan, intensitas pertanaman, dan jumlah 

industri. 
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4. Dampak alih fungsi terhadap ketersediaan pangan dapat dilihat dari tingkat 

elastisitasnya. Tingkat elastisitas alih fungsi lahan pertanian terhadap 

ketersediaan pangan adalah -0,036 atau dapat dijelaskan bahwa setiap terjadi 

alih fungsi lahan pertanian sebesar 1% maka ketersediaan pangan menurun 

sebesar 0,036%. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pembatasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian harus segera 

dilaksanakan terutama pada lahan-lahan pertanian dengan produktivitas lahan 

tinggi yang dapat dilaksanakan dengan mempertahankan lahan pertanian yang 

ada ataupun melakukan pencetakan lahan pertanian yang baru agar produksi 

pangan minimal dapat memenuhi kebutuhan daerah. Hal ini jelas termaktub 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 4 Tahun 2018 Tentang  

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 pada 

Pasal 6 Ayat 3 mengenai strategi pengembangan kawasan pertanian 

menyebutkan bahwa salahsatu strateginya yang terdapat pada poin (b) adalah 

mempertahankan dan mengendalikan fungsi lahan pertanian produktif 

berkelanjutan. 

2. Meningkatkan produktivitas lahan dan intensitas pertanaman juga dapat 

berperan penting baik dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian maupun 

dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan. 



76 

 

 
 

 

3. Perlu adanya perencanaan dan pengawasan penggunaan lahan untuk kawasan 

industri di Kabupaten Sumedang karena jumlah industri merupakan salahsatu 

faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian. Hal ini dapat 

dilaksanakan dengan melaksanakan koordinasi sekaligus pengawasan oleh 

pemerintah dengan pihak terkait agar kedepannya penggunaan lahan untuk 

industri tidak atau paling tidak mengurangi pengalihfungsian lahan pertanian. 

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan kajian yang lebih mendalam mengenai 

alih fungsi lahan pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta 

implementasi kebijakan daerah mengenai penanganan atau perlindungan lahan 

pertanian khususnya pangan. 
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Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian 
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Lampiran 2. Luas Lahan Pertanian Kabupaten Sumedang Tahun 2000-2018 

Tahun Luas Lahan (ha) 

(1) (2) 

2000 33.682 

2001 33.601 

2002 34.509 

2003 33.508 

2004 33.497 

2005 33.460 

2006 33.426 

2007 33.370 

2008 33.277 

2009 33.176 

2010 33.318 

2011 33.277 

2012 33.178 

2013 33.160 

2014 33.143 

2015 30.038 

2016 31.422 

2017 31.417 

2018 32.056 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2000-2019) 
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Lampiran 3. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kabupaten 

Sumedang Tahun 2000-2018 

Tahun Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton) 

(1) (2) (3) (4) 

2000 68.499 5,41 37.0586 

2001 62.858 5,32 33.4491 

2002 68.891 5,47 37.6866 

2003 61.259 5,43 33.2791 

2004 66.340 5,32 35.3061 

2005 66.025 5,52 36.4294 

2006 66.220 5,53 36.6148 

2007 65.791 5,59 36.7476 

2008 66.676 5,70 38.0210 

2009 69.362 5,95 41.2422 

2010 71.965 5,90 42.4515 

2011 72.237 6,01 43.3949 

2012 69.279 5,93 41.0664 

2013 73.772 6,36 46.9323 

2014 72.069 6,28 45.2724 

2015 69.053 6,06 41.8609 

2016 71.150 6,54 46.5347 

2017 87.805 6,46 56.7031 

2018 95.012 6,09 57.8447 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2000-2019) 
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Lampiran 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2000-2018 

Tahun Jumlah Penduduk 

(1) (2) 

2000 967.049 

2001 979.047 

2002 991.461 

2003 1.014.319 

2004 1.025.570 

2005 1.067.361 

2006 1.089.889 

2007 1.112.336 

2008 1.134.288 

2009 1.143.992 

2010 1.093.602 

2011 1.113.238 

2012 1.124.902 

2013 1.125.125 

2014 1.131.516 

2015 1.137.300 

2016 1.142.100 

2017 1.146.440 

2018 1.149.910 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2000-2019) 
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Lampiran 5. Jumlah Perkantoran dan Jumlah Industri Kabupaten 

Sumedang Tahun 2000-2018 

Tahun Jumlah Perkantoran Jumlah Industri 

(1) (2) (3) 

2000 1.250 3.738 

2001 1.278 3.966 

2002 1.278 4.154 

2003 1.256 4.323 

2004 1.286 4.505 

2005 1.306 4.388 

2006 1.316 19.371 

2007 1.324 19.371 

2008 1.437 19.371 

2009 1.372 19.371 

2010 1.357 19.371 

2011 1.387 19.371 

2012 1.471 19.371 

2013 1.481 19.371 

2014 1.458 19.371 

2015 1.397 116.203 

2016 1.398 116.203 

2017 1.843 116.203 

2018 1.527 116.203 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2000-2019) 
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Lampiran 6. Hasil Analisis Data Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alih 

Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Sumedang 
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Lampiran 7. Hasil Perhitungan LnY dan LnKP 

Tahun Y KP LnY LnKP 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2001 81 334.491 4,394449 12,72037 

2003 1.001 332.791 6,908755 12,71527 

2004 11 353.061 2,397895 12,7744 

2005 37 364.294 3,610918 12,80572 

2006 34 366.148 3,526361 12,81079 

2007 56 367.476 4,025352 12,81441 

2008 93 380.210 4,532599 12,84848 

2009 101 412.422 4,615121 12,9298 

2011 41 433.949 3,713572 12,98068 

2012 99 410.664 4,59512 12,92553 

2013 18 469.323 2,890372 13,05905 

2014 17 452.724 2,833213 13,02304 

2015 3.105 418.609 8,040769 12,94469 

2017 5 567.031 1,609438 13,24817 
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Lampiran 8. Hasil Analisis Data Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Terhadap Ketersediaan Pangan 
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