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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara agraris, dimana mayoritas penduduknya bekerja 

di bidang pertanian. Posisi ini didukung letak geografis Indonesia yang berada di 

antara garis khatulistiwa dengan mempunyai dua musim, yakni kemarau dan 

penghujan sehingga potensial untuk dikembangkannya usahatani. 

Pertanian pada prinsipnya merupakan kegiatan pemanfaatan sumberdaya 

hayati yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pemanfaatan Sumber daya hayati pada umumnya dipahami seseorang sebagai 

kegiatan bercocok tanam dengan mengelola seluruh sarana produksi yang 

diperlukan seperti benih, pupuk, pestisida, lahan dan sebagainya.  

Lahan merupakan salah satu sarana produksi yang sangat mendasar bagi 

berlangsungnya kegiatan usaha tani baik tanaman pangan maupun hortikultura. 

Menurut UU RI No. 41 tahun 2009 pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin kedua 

menyebutkan bahwa lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk 

usaha pertanian. Lahan pertanian mempunyai peranan yang sangat sentral dalam 

perekonomian nasional, tetapi hal ini tidak menjadi alasan untuk kestabilan jumlah 

lahan pertanian, terbukti pada tahun 2012-2013 lahan pertanian Indonesia menurun 

sebesar 3,12 % (BPS, 2014). 

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi 

melakukan perlindungan terhadap keberadaan lahan pertanian, salah satu produk 

pemerintah ialah UU nomor 41 tahun 2009 dan UU nomor 26 tahun 2007, namun 

dalam kenyataannya hal ini tidak berjalan sesuai rencana, buktinya lahan 
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pertanian tetap saja berubah menjadi rumah, pabrik, mall, dan  gedung-gedung 

pencakar langit yang lain.  

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih 

mengandalkan sektor pertanian, terbukti dalam sumbangsih perekonomian Jawa 

Timur sektor pertanian masih berada pada posisi ketiga yakni dengan prosentase 

sumbangsih sebesar 13,31% (BPS, 2016). 

 Kota Malang merupakan kota terpadat kedua di Jawa Timur setelah Kota 

Surabaya. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dan industri baik pertanian 

maupun non pertanian, sehingga terdapat banyak pendatang yang masuk ke Kota 

Malang baik sebagai mahasiswa, pekerja maupun yang lainnya. Kebutuhan akan 

tempat tinggal tentunya juga menjadi kebutuhan primer baik penduduk asli Malang 

maupun pendatang, sehingga hal ini akan memacu terjadinya alih fungsi lahan dari 

pertanian ke non pertanian. Hal ini terlihat dari kecenderungan penurunan luas 

lahan sawah yakni dalam tahun 2011-2012 menurun sebanyak 41,3 ha dan pada 

tahun 2012-2013 menurun sebanyak 50,5 ha(BPS, 2014). Munculnya isu konversi 

lahan ternyata tidak serta merta membuat keseluruhan petani terpengaruh, selain 

dari sisi ekonomi adanya faktor lain seperti teknis dan sosial budaya juga 

mempengaruhi petani dalam pengambilan keputusan untuk mempertahankan 

lahannya.  

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dilihat banyaknya kepentingan-

kepentingan yang menekan petani untuk ikut mengalih fungsikan lahan 

pertaniannya ke non pertanian. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui alasan 

petani untuk mempertahankan lahan pertaniannya ditengah gencarnya isu konversi 

lahan di perkotaan.  
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1.2  Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Bagaimana faktor-faktor (Buruh Tani, Irigasi, Sumber Modal, Pemasaran, Alsintan, 

HPT, Pendapatan usahatani, Jumlah Modal, Asuransi Tani, Kartu Tani, Interaksi 

sosial, Keberadaan kelompok tani, Keahlian turunan, dan pengalaman bertani) 

mempengaruhi pengambilan keputusan petani untuk mempertahankan lahan sawah 

di area perkotaan? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Mengetahui Bagaimana faktor-faktor (buruh tani, irigasi, sumber modal, 

pemasaran, alsintan, hpt, pendapatan usahatani, jumlah modal, asuransi tani, kartu 

tani, interaksi sosial, keberadaan kelompok tani, keahlian turunan, dan pengalaman 

bertani) mempengaruhi pengambilan keputusan petani untuk mempertahankan 

lahan sawah di area perkotaan. 

1.3.2  Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti menambah wawasan serta informasi mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi petani dalam pengambilan keputusan untuk 

mempertahankan lahan pertanian di area perkotaan, serta syarat untuk 

memperoleh gelar S1. 

2. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan 

penelitian dalam bidang yang sama.  
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3. Bagi lembaga pemerintahan dapat digunakan sebagai tambahan informasi 

serta bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait alih fungsi 

lahan pertanian. 

4. Bagi petani lain dapat dijadikan tambahan informasi dan bahan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan lahan. 

1.4  Batasan Istilah  

Batasan istilah perlu dilakukan untuk penyamaan pandangan terkait istilah-

istilah yang dipakai dalam penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut  : 

1.4.1  Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lahan sawah adalah lahan berpetak-petak yang digunakan untuk melakukan 

usaha tani di daerah Merjosari. 

2. Petani merupakan orang yang melakukan usahatani, petani yang dimaksud 

disini adalah orang yang memiliki dan mengelola lahan yang kemudian 

dijadikan sebagai responden. 

3. Adapun segi teknis ialah lebih mengarah pada kemudahan petani untuk 

mengelola lahan, antara lain kemudahan mendapatkan tenaga kerja. Irigasi 

yang dimaksud ialah kemudahan petani  mendapatkan dan mengelola air 

untuk menggarap lahan, ketersediaan modal yang dimaksud adalah 

kemudahan untuk mendapatkan modal berusahatani dan distribusi yang 

dimaksud adalah ketersediaan lembaga pemasaran serta kemudahan untuk 

memasarkan hasil panen 

4. Faktor ekonomi, merupakan pertimbangan petani dalam hal yang 

menyangkut pembiayaan, antara lain modal usahatani yang dibutuhkan besar 
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atau kecil, hasil panen dari budidaya tanaman tinggi atau rendah, lebih 

menguntungkan dari usaha non pertanian, dan biaya produksi dalam hal 

pengelolaan lebih sedikit. 

5. Alasan sosial dan budaya, sosial merupakan hubungan individu dengan

individu lain, yang dimaksud disini adalah apakah ada keterkaitan Interaksi

sosial antar sesama petani dalam hal pengambilan keputusan dan keberadaan

organisasi sosial dalam hal ini adalah kelompok tani dengan kegiatan-

kegiatannya apakah mampu mempengaruhi keputusan petani. Budaya

merupakan suatu cara hidup berkembang yang dimiliki oleh sekelompok

orang dan diwariskan gari generasi ke generasi. Budaya yang dimaksudkan

adalah keahlian turunan dan pengalaman berusahatani.

6. Persepsi adalah sudut pandang subjektif petani untuk sebuah pertanyaan yang

diajukan.
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