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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa 

lahan pertanian yang ada di Desa Margahayu Selatan ini mengalami alih fungsi 

lahan. Alih fungsi lahan pertanian yang ada di Desa Margahayu Selatan ini 

mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Namun, dari banyak faktor 

terdapat faktor yang lebih dominan yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan 

pertanian, yaitu bertambahnya penduduk pendatang di Desa Margahayu Selatan. 

Adanya penduduk pendatang mengakibatkan kebutuhan akan pemukiman 

bertambah. Lahan yang tidak cukup untuk menampung penduduk pendatang 

menggunakan lahan pertanian untuk menambah pemukiman baru sehingga lahan 

pertanian pun lambat laun bergeser fungsinya. 

Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian tentu 

saja menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang terjadi lebih banyak 

mengenai kepada petani kecil, seperti buruh tani atau petani penggarap. Para 

petani kecil tidak memiliki keahlian lain di luar bidang pertanian. Sehingga, para 

petani yang kehilangan pekerjaan tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain selain 

pekerjaan yang menggunakan tenaga, seperti buruh bangunan. Sebagian petani 

lain menjadi pengangguran karena bertahan bekerja menjadi petani. Tetapi, 

disamping adanya permasalahan yang muncul akibat alih fungsi lahan pertanian, 

adapula dampak positif yang terjadi di Desa Margahayu Selatan. Dampak positif 

yang terjadi yaitu perekonomian yang ada di Desa Margahayu Selatan meningkat 

kerena beragamnya mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduknya. 

Para petani yang terkena dampak alih fungsi lahan pertanian tidak bisa 

berbuat apa-apa selain mencari sumber mata pencaharian lain untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Bersikap tetap positif terhadap kemajuan perekonomian di 

bidang industri. Tidak banyak petani yang mencari pekerjaan di bidang industri. 
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Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pun mendukung segala perubahan yang 

ada meskipun perubahan tersebut membawa dampak negatif bagi sebagian orang. 

B. SARAN 

Dari hasil penelitian yang ada, peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Alih fungsi lahan pertanian dari tahun ke tahunnya selalu ada. Faktor 

penyebabnya beragam. Dengan adanya faktor penyebab alih fungsi lahan 

pertanian seharusnya dapat diminimalisir adanya alih fungsi lahan secara 

besar-besaran, diantaranya adalah membatasi setiap penduduk yang datang ke 

suatu wilayah. Sehingga dengan terbatasnya penduduk pendatang akan 

berakibat dalam pengurangan penggunaan jumlah lahan pertanian untuk 

pemukiman. 

2. Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian suatu wilayah tentu akan 

menimbulkan permasalahan yang begitu banyak, diantaranya adalah 

kekurangan lapangan pekerjaan. Kekurangan lapangan pekerjaan yang terjadi 

harus dapat diminimalisi dengan memberikannya keterampilan baru kepada 

masyarakat petani sehingga mereka bisa mencari pekerjaan yang lain diluar 

bidang pertanian. 

3. Masyarakat kecil akan lebih terkena dampak negatif dalam alih fungsi lahan 

pertanian. Meskipun terkena dampak negatif, masyarakat kecil tidak boleh 

bersikap negatif pula terhadap perubahan yang baru. Bagaimana pun, 

perubahan yang terjadi di suatu masyarakat akan berdampak positif dan negatif 

bergantung kepada masyarakat tersebut menerima perubahan. 

4. Alih fungsi lahan pertanian memang tidak bisa dihindari. Meskipun selalu 

terjadi, kita sebagai orang yang berpendidikan harus bisa menciptakan 

lapangan pekerjaan sendiri tidak hanya bekerja mengandalkan orang lain. 

Dengan adanya lapangan pekerjaan baru akan menolong masyarakat terhadap 

kekurangan lapangan pekerjaan meskipun pekerjaan dalam skala kecil. 


