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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

 Sumaryanto (2010) melakukan penelitian dengan judul “ Faktor – faktor 

Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Menjual Lahan”. 

Variabel independen (X) yang digunakan adalah umur kepala keluarga, tingkat 

pendidikan kepala keluarga, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan 

anggota rumah tangga usia kerja, peranan pertanian sebagai sumber lapangan 

kerja, peranan pertanian dalam ekonomi rumah tangga.  

 Berdasarkan hasil dari penelitian dari variabel yang telah dianalisis 

bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja, peranan pertanian dalam menyerapan 

tenaga kerja, dan peranan pertanian sebagai mata pencaharian rumah tangga 

berpengaruh nyata terhadap keputusan petani menjual lahan. 

  Oktarina, dkk (2013) melakukan penelitian dengan judul “ Faktor – 

faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Dan Dampaknya Terhadap 

Sistem Penghidupan Rumah Tangga Petani (Studi Kasus : Kecamatan 

Colomadu Kabupaten Karanganyar)”. Variabel yang diteliti adalah umur 

petani, jumlah tanggungan keluarga, tingkat ketergantungan lahan, luas lahan, 

harga lahan, pengaruh perantara (makelar). Alat analisis dalam penelitian 

adalah model analisis regresi berganda.  
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 Berdasarkan hasil dari penelitian dari variabel yang dianalisis bahwa 

yang mempengaruhi konversi lahan sawah secara nyata adalah (1) umur petani 

(2) luas lahan, (3) harga lahan, (4) pihak perantara (makelar). Perbedaan dalam 

peneilitian ini adalah variabel yang dianalisis, penelitian terdahulu melakukan 

menggunakan variabel umur petani, jumlah tanggungan keluarga, tingkat 

ketergantungan lahan, luas lahan, harga lahan, pengaruh perantara (makelar). 

Sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan variabel biaya operasional, 

harga jual lahan dan sumber pengairan. Sedangkan persamaan dalam penelitian 

ini adalah sama – sama menggunakan alat analisis model regresi berganda. 

 Dewi dan Sarjana (2015) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-

faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Menjadi Lahan Non Pertanian (Kasus: 

Subak Kerdug, Kecamatan Denpasar Selatan)“. Variabel yang diteliti adalah 

faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor kelembagaan. Berdasarkan hasil dari 

penelitian berdasarkan variabel yang dianalisis bahwa yang mempengaruhi 

faktor-faktor pendorong alih fungsi lahan menjadi lahan non pertanian adalah 

 Faktor ekonomi meliputi : (a.) Rendahnya pendapatan usaha tani padi, 

bahwa pendapatan usaha tani yang diperoleh dari kegiatan usaha tani di Subak 

Kerdug tergolong rendah antara Rp2.800.000 sampai dengan Rp3.500.000 per 

musim tanam atau sekitar Rp700.000 sampai Rp875.000 per bulannya, (b.) 

Pemilik lahan bekerja di sektor lain tidak menggarap langsung lahan 

garapannya, menyerahkan lahan miliknya pada orang yang dipercaya, (c.) 

Harga jual lahan sawah di wilayah Subak Kerdug per area Rp300.000.000 
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sampai Rp400.000.000 nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

pendapatan usaha tani, (d.) Membuka usaha di sektor non pertanian, melakukan 

pengalih fungsian lahan pertanian menjadi non pertanian dengan menjual lahan 

untuk perumahan (Pengkavlingan).  

 Faktor sosial meliputi : (a.) Kegiatan adat termasuk agama di dalamnya, 

menjual lahan persawahan kepada makelar untuk memperbaiki tempat 

persembahyangan (sanggar) dan upacara peresmian tempat tersebut, (b.) 

Adanya keinginan mengikuti perilaku lingkungan sekitar, karena disekitar 

lahan banyak terjadi kegiatan pengkavlingan lahan sawah. Faktor Kelembagaan  

melibatkan : (a.) Lemahnya kelembagaan Subak dalam mencegah kegiatan alih 

fungsi lahan, tidak adanya aturan dan sangsi tertulis yang disepakati bersama, 

(b.) Lemahnya implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK). 

 Makoagow,dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-

faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di 

Kabupaten Minahasa Utara”. Variabel yang diteliti adalah jumlah penduduk 

(Jiwa), PDRB per kapita (RP/tahun), dan jumlah industri (unit) sebagai variabel 

independen (X), sedangkan variabel dependen (Y) adalah luas lahan pertanian 

(ha). Alat analisi yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis 

regresi berganda. Hasil dari penelitian berdasarkan variabel yang telah 

dianalisis jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penurunan luas 

lahan di Kabupaten Minahasa Utara. Jumlah penduduk yang terus meningkat 

membuat permintaan akan lahan perumahan semakin bertambah menyebabkan 
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pengembangan pemukiman membutuhkan lahan sehingga akan memanfaatkan 

lahan pertanian, mengakibatkan luas lahan pertanian cenderung semakin 

menurun. 

 Setyoko (2013) melakukan penelitian dengan judul “Faktor Yang 

Mempengaruhi Keputusan Petani Mengkonversi Lahan Pertanian Menjadi 

Lahan Non Pertanian”. Variabel yang diteliti adalah faktor ekonomi, faktor 

sosial, faktor kondisi lahan dan faktor peraturan pemerintah. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian adalah metode anlisis regresi berganda. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian adalah bahwa faktor ekonomi, faktor sosial, faktor 

kondisi lahan dan faktor peraturan pemerintah secara bersama – sama memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan petani mengkonversi lahan 

pertanian. 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Ekonomi Atas Sumber Daya Tanah 

a. Konsep ruang 

Dalam konsep ini tanah dipandang sebagai suatu ruang tempat 

kehidupan berlangsung. Karena ruang tidak dapat dihancurkan atau diproduksi, 

maka dalam konsep ini tanah dianggap berjumlah tetap dan tidak dapat dirusak. 

b. Konsep alam 

Dalam konsep alam ini, tanah harus dihubungkan erat dengan situasi 

lingkungan alam di sekitarnya. Oleh karena itu tanah tersebut harus ditinjau 

aksesnya terhadap cahaya matahari, curah hujan, angin, perubahan kondisi 
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iklim, serta kondisi penguapan dan topografi. Sebagai akibat kegiatan alam, 

seperti letusan gugung berapi dan erosi karena air, baik di masa silam maupun 

dimasa sekarang, sebagian tanah dapat menjadi lahan yang subur atau hutan 

lebat, yang menghasilkan ikan dan sumber produksi lainnya secara berlimpah, 

sedangkan sebagian areal tanah yang lain merupakan tanah yang tandus dan 

kering. Akan tetapi berkat kemajuan teknologi, manusia mampu mengubah atau 

memodifikasi banyak watak tanah yang berkaitan dengan alam. 

c. Konsep faktor produksi dan barang konsumsi 

Pengertian konsep tanah sebagai faktor produksi sangat dekat dengan 

pengertian konsep tanah sebagai barang konsumsi, maka kedua konsep ini 

digabungkan menjadi satu. Para pakar ekonomi seringkali menggolongkan 

tanah sebagai salah satu faktor dasar produksi, disamping tenaga kerja, modal 

dan manajemen. Sebagai faktor produksi, biasanya tanah akan diperhitungkan 

sebagai sumber penghasil makanan, bahan bangunan, mineral sumber energi 

dan bahan baku lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat moderen. Sedangkan 

sebagai barang konsumsi tanah seringkali ingin dimiliki oleh manusia tidak saja 

karena secara langsung mampu meningkatkan hasil produksi, namun juga 

memiliki nilai sebagai barang konsumsi.  

d. Konsep properti 

Konsep tanah sebagai properti pada dasarnya memiliki konotasi yang 

resmi. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan areal tanah di mana perorangan 

atau suatu kelompok diakui hak kepemilikan dan penggunaan, namun juga 
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berkaitan dengan hakikat hak dan tanggung jawab mereka atas tanah tersebut. 

Konsep ini penting sebab memiliki pengaruh yang kuat terhadap sikap dan 

kegiatan manusia sehubungan dengan penggunaan tanah di seluruh dunia. 

 f.    Konsep modal 

Dalam kegiatan manusia tanah sering dipandang sebagai faktor 

produksi. Oleh karena itu akan lebih realistis apabila tanah juga diperhitungkan 

sebagai modal dari sudut pandang ekonomi sebagaimana barang modal lainnya. 

Dalam pengertian ini tanah dapat dipandang sebagai modal oleh perorangan. 

2. Sumber Daya Tanah 

a. Macam penggunaan tanah 

Sumber daya tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting 

untuk kelangsungan hidup manusia karena sumber daya tanah merupakan 

masukan yang diperlukan untuk setiap bentuk aktivitas manusia seperti untuk 

pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah 

rekreasi, atau daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk maksut ilmiah. 

Penggunaan tanah tergantung pada lokasi khususnya untuk daerah – daerah 

pemukiman, maupun untuk lokasi industri. Tanah memiliki nilai ekonomi dan 

nilai pasar yang berbeda – beda, tanah diperkotaan yang digunakan sebagai 

kegiatan industri dan perdagangan biasanya memiliki nilai pasar yang tertinggi 

karena disitu terletak tempat tinggal dan sumber penghidupan manusia yang 

paling efisien dan memberikan nilai produksi yang tertinggi (Suparmoko, 

1994 : 194).   
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Penggunaan yang terbaik dan tertinggi tergantung pula pada kapasitas 

penggunaan dari tanah itu serta tinggi rendahnya permintaan. Penggunaan 

yang terbaik dan tertinggi adalah untuk daerah industri dan perdagangan. 

Pemanfaatan sumber daya tanah untuk berbagai penggunaan bertujuan untuk 

menghasilkan barang – barang pemuas kebutuhan manusia yang terus 

meningkat sebagai akibat dari penduduk yang terus bertambah dan ekonomi 

yang berkembang (Suparmoko, 1994 : 195).  

b.   Penentuan Harga Tanah 

Salah satu cara dalam menentukan nilai atau faktor produksi yang 

berasal dari alam seperti tanah adalah dengan menggunakan konsep yang 

disebut sewa tanah (economic rent). 

Yang dimaksud economic rent adalah perbedaan nilai produk yang 

dihasilkan oleh tanah tersebut dikurangi dengan seluruh biaya produksi tidak 

termasuk pajak atau royalti, dan pungutan lainnya serta laba yang layak yang 

harus diterima oleh pengusaha. 

 c.   Faktor-Faktor Yang Menentukan Harga Tanah 

Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya harga tanah yaitu ; 

(1) Kegunaan dan Kepuasan (utility) 

(2) Kelangkaan (scarcity) 

(3) Permintaan (demand) 

(4) Kemudahan untuk dipindahkan (transferability) 
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3. Teori Malthus 

 Malthus dalam bukunya berjudul (Principles of Population) pesimis 

tentang masa depan umat manusia disebabkan kenyataan bahwa tanah sebagai 

salah satu faktor produksi utama tetap jumlahnya. Meskipun pemakaian tanah 

untuk produksi tidak akan seberapa, dalam banyak hal justru jumlah tanah 

untuk pertanian berkurang karena sebagian digunakan untuk membangun 

perumahan, pabrik-pabrik. Menurut Malthus manusia berkembang jauh lebih 

cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi 

kebutuhan manusia (Mulyadi, 2003 : 5-6). 

3. Petani 

a. Pengertian Umum Petani  

Seseorang yang pekerjaan utamanya bertani untuk konsumsi diri sendiri 

atau keluarganya (Soerjono Soekanto, 1993). 

b. Pengertian Petani Tambak 

Petani tambak adalah petani udang, ikan atau sejenis hewan air, yang 

orang tersebut memperoleh mata pencaharian pokok dengan melakukan 

kegiatan dibidang budidaya ikan di tambak (Mala dkk, 2012). 

4. Pengambilan Keputusan 

a. Pengertian Pengambilan Keputusan 

Pembuatan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai 

kemungkinan diantara situasi yang tidak pasti (Sudarsono, 1983). 
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b. Ciri Umum Suatu Keputusan (Sudarsono, 1983). 

(1) Dibuat dalam rangka memecahkan masalah atau persoalan. 

(2) Memiliki tujuan yang ingin dicapai. 

c. Teori Pengambilan Keputusan 

Teori pengambilan keputusan dapat dikatakan sebagai teori pemilihan 

alternatif terbaik. Menjelaskan tentang langkah – langkah sistematis yang 

dilakukan seseorang dalam mengambil keputusan dalam mencari, menetapkan, 

membuat dan memilih solusi terbaik. 

Asumsi dasar dalam teori ini adalah tindakan aktif yang dilakukan oleh 

pengambil keputusan merupakan tindakan atas dasar rasionalitas, karena 

pengambilan keputusan selalu berangkat dari masalah. Untuk dapat mengambil 

keputusan dengan baik maka pengambil keputusan menjadikan informasi 

sebagai modal utama dalam menetapkan alternatif solusi. 

d. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan 

 Menurut Kotler faktor – faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan antara lain : 

(1) Faktor sosial, meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan 

status. 

(2) Faktor Pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, 

pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan 

konsep diri. 
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5. Kerangka Pemikiran 

Lahan merupakan modal penting yang diperlukan dalam proses 

produksi pertanian. Tetapi perkembangan sektor ekonomi di suatu kawasan 

mendorong perubahan penggunaan lahan, perkembangan sektor ekonomi 

mendorong perubahan sumber daya lahan ke penggunaan yang memberikan 

nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan sektor ekonomi yang paling 

terlihat adalah industri, pertumbuhan sektor industri menyebabkan lahan untuk 

kebutuhan industri semakin meningkat.  

Seperti kenyataan yang terjadi di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar 

lahan yang awalnya berupa lahan pertanian tambak saat ini berubah menjadi 

bentuk lain yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, pada dasarnya 

perubahan ini dilakukan oleh pemilik lahan itu sendiri dengan menjual lahan 

kepada perantara (makelar) maupun kepada pihak penyelenggara proyek secara 

langsung. Tiga variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu : (a) faktor 

biaya operasional, (b) faktor harga jual lahan, (d) faktor sumber pengairan. 

Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen ditunjukkan 

dalam skema. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

C. Hipotesis 

H1 = Diduga adanya pengaruh positif dari variabel operasional 

perawatan tambak, harga jual lahan, faktor sumber pengairan 

terhadap keputusan petani menjual lahan. 

Faktor Biaya 

Operasional Tambak  

(X1) 

Faktor harga Jual 
Lahan Tambak (X2) 

Keputusan Petani Menjual 
Lahan (Y) 

Faktor sumber air 

(X3) 


