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      BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Kawasan perkotaan dipahami sebagai daerah yang berkembang sedemikian 

rupa menjadi daerah pusat pertumbuhan ekonomi dan industri serta pelayanan 

sosial, hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Nurmandi (2006, hlm. 25). Pusat 

pertumbuhan tersebut mendorong terciptanya aglomerasi penduduk sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan hidup dan aktivitas lainnya. Perkembangan kota yang 

ditunjukkan oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas kota menuntut pula 

kebutuhan lahan yang semakin besar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya tingkat 

pemanfaatan lahan untuk kawasan permukiman. Seiring dengan semakin tinggi 

tingkat pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi, dan beragam 

tuntutan kebutuhan akan sarana dan prasarana. Disisi lain luas lahan dan potensi 

lahan adalah tetap (statis) yang dibatasi oleh wilayah kepemilikan baik secara 

administratif maupun fungsional, yang sebenarnya tidak semua bagian wilayah 

tersebut dapat dimanfaatkan secara ideal sebagai lahan terbangun. 

Kecamatan Jatinangor yang merupakan kawasan perkotaan, juga mengalami 

fenomena yang sama sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kabupaten 

Sumedang. Dalam lima tahun terakhir, peningkatan jumlah penduduk mencapai 

32.466 jiwa yang tercatat dari tahun 2009 hingga 2014. Meningkatnya jumlah 

penduduk di Kecamatan Jatinangor telah mempengaruhi perubahan kebutuhan 

lahan yang digunakan, maka lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan non pertanian 

seperti permukiman, perdagangan, dan industri semakin meningkat serta sering 

terjadi benturan kepentingan fungsi lahan. Alih fungsi lahan cenderung tidak 

dapat dihindari, hal ini disebabkan perkembangan nilai lahan yang lebih tinggi 

dibandingkan produktivitas pertanian, yang semakin memicu perubahan tataguna 

lahan pertanian. Jumlah penduduk yang terus meningkat juga mempengaruhi 

peningkatan kebutuhan tempat tinggal dan fasilitas penunjangnya seperti fasilitas 

ekonomi, jalur transportasi, areal industri, dan lain-lain yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi pengurangan jumlah luas wilayah pertanian. Adapun jumlah 

perubahan penduduk di Kecamatan Jatinangor yang bertambah berbanding 
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terbalik dengan luas lahan Kecamatan Jatinangor yang tetap seperti pada Tabel 

1.1 

Tabel 1.1 

Perbandingan Perubahan Penduduk dengan Penggunaan Lahan 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk 

Luas penggunaan 

lahan (Ha) 

2009 68.952 2601,52 

2014 101.418 2601,52 

Perubahan 32.466 - 

  Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang Tahun 2015 

Menurut Sumaatmadja (1988, hlm. 2), bertambahnya jumlah penduduk 

secara otomatis diikuti oleh kebutuhan akan ruang yang dapat mendukung 

aktivitasnya dan kebutuhan lahan tersebut akan mendesak lahan lainnya. 

Keterbatasan lahan yang terjadi menyebabkan penduduk mengonversi beberapa 

fungsi lahan menjadi fungsi lainnya yang lebih dibutuhkan, termasuk konversi 

lahan pertanian menjadi nonpertanian. Perubahan struktur perekonomian akibat 

dari berkembangnya suatu wilayah berdampak kepada perubahan nilai ekonomi 

lahan. Nilai ekonomi lahan yang lebih tinggi pada kegiatan non pertanian seperti 

permukiman, perdaganagn, dan industri dibandingkan pada kegiatan pertanian 

mengakibatkan meningkatnya perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non 

pertanian. Hal tersebut dilakukan tentu karena fungsi lahan yang dihasilkan dari 

konversi lahan tersebut memiliki nilai ekonomis lahan (land rent) yang jauh lebih 

tinggi. Di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Jatinangor, land rent 

nonpertanian tentu bernilai jauh lebih tinggi dibandingkan lahan yang difungsikan 

untuk pertanian. Teori Von Thunen diartikan oleh Yunus (2012, hlm 32) bahwa 

nilai land rent bukan hanya ditentukan oleh kesuburannya tetapi merupakan 

fungsi dari lokasinya. Oleh karena itu, peranan fungsi lahan sangat berkontribusi 

dalam pembentukan land rent suatu lahan dan seiring perubahan fungsi lahan 

tersebut tentu akan memicu perubahan land rent yang ada pada suatu lokasi. 

Perubahan lahan yang sering terjadi menunjukan upaya masyarakat dalam 

mencipatakan fungsi lahan yang memiliki land rent yang lebih besar. Perubahan 

penggunaan lahan tentunya dapat menimbulkan hal positif  terhadap land rent itu 

sendiri berupa peningkatan nilai ekonomis tersebut dari fungsi lahan yang baru. 

Akan tetapi, jika perubahan fungsi lahan tersebut nyatanya tidak lebih sesuai dari 



3 

 

Mohammad Zaenal Arifin, 2016 
HUBUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DENGAN LANDRENT DI KECAMATAN JATINANGOR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

fungsi lahan sebelumnya, maka nilai land rent tersebut justru dapat menurun. 

Oleh karena itu, perlu dikaji perbedaan fungsi lahan tersebut dan pengaruhnya 

terhadap land rent pada suatu lahan yang ada di kawasan perkotaan. Dalam 

penelitian ini, peneliti hendak mengangkat permasalahan tersebut dalam judul 

“Hubungan Alih Fungsi Lahan Pertanian dengan Land rent di Kecamatan 

Jatinangor” 

B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana alih fungsi lahan pertanian tahun 2009 dan tahun 2014 di 

Kecamatan Jatinangor? 

2. Bagaimana land rent pada tahun 2009 dan tahun 2014 di Kecamatan 

Jatinangor? 

3. Bagaimana hubungan alih fungsi lahan dengan land rent pada tahun 2009 

dan tahun 2014 di Kecamatan Jatinangor? 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk menganalisis perubahan alih fungsi lahan pertanian tahun 2009 

dan tahun 2014 di kecamatan Jatinangor. 

2. Untuk menganalisis perubahan land rent pada tahun 2009 dan tahun 

2014 di Kecamatan Jatinangor. 

3. Untuk menganalisis hubungan alih fungsi lahan pertanian dengan land 

rent pada tahun 2009 dan tahun 2014 di Kecamatan Jatinangor. 

D. Manfaat penelitian 

Sebuah penelitian dianggap baik ketika memang mempunyai manfaat bagi 

setiap elemen masyarakat, dilihat dari urgensinya ada beberapa manfaat yang 

dapat dirasakan diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai tambahan 

pengetahuan dalam bidang perubahan penggunaan lahan, land rent dan kondisi 

lahan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu akan memberikan 

beberapa gagasan mengenai lahan dan peruntukannya supaya sesuai dengan daya 

dukung lahan tersebut. 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk masyarakat 
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Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat setempat dalam penelitian ini 

yaitu di harapkan memberikan pengetahuan mengenai dampak perubahan 

penggunaan lahan terhadap land rent sehingga masyarakat setempat dapat 

mengetahui pemanfaatan lahan yang lebih menguntungkan tanpa merusak 

komposisi lahan tersebut. 

b. Untuk pemerintahan 

Manfaat yang diharapkan diketahui hasilnya oleh pemangku kebijakan 

Kecamatan Jatinangor yaitu pengendalian penggunaan lahan yang tidak sesuai 

supaya dapat meminimalisir lahan kritis di wilayah kecamatan jatinangor dan 

menjadi referensi dalam penataan tata ruang wilayah. 

c. Untuk peneliti lain 

Untuk peneliti lain diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan 

atau referensi dalam penelitian  yang akan dilakukan di kajian lain. Selain itu 

penelitian ini dapat menyajikan beberapa data mengenai perubahan 

penggunaan lahan pertanian ke non pertanian terhadap nilai land rent. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi berisi tentang rincian tentang bagian-bagian 

penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam skripsi, mulai dari bab I hingga 

bab V. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Merupakan garis besar, arah tujuan dan alasan penelitian yang 

mendorong untuk melakukan penelitian dan meliputi: Latar 

Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian (Manfaat Teoritis dan Manfaat 

Praktis), Definisi Operasional, Struktur Organisasi Skripsi, serta 

Penelitian Terdahulu 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Mengkaji atau memperkaya lebih jauh mengenai teori yang 

menjadi landasan penulis yang meliputi: Teori dan konsep dalam 

bidang yang akan dikaji 

BAB III : Metode Penelitian 
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Mendeskripsikan tentang: Lokasi Penelitian, Metode Penelitian, 

Pendekatan Geografi, Populasi dan Sampel Peneltian, Desain 

Penelitian, Variabel Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Alur Penelitian 

BAB IV : Temuan dan Pembahasan 

Menguraikan hasil temuan dan pembahasan yang berisikan yang 

menjawab dari rumasan masalah 

BAB V : Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

Merupakan bab penutup, yang berisikan simpulan, implikasi dan 

rekomendasi yang diambil dari hasil penelitian yang berguna bagi 

penyempurnaan penelitian pada skripsi ini 

F. Definisi operasional 

Definisi operasional yang dimaksud disini berkaitan dengan keterukuran 

atau variabel yang akan digunakan oleh peneliti. Adapun definisi operasional 

peneliti sebagai berikut. 

1. Fungsi lahan pertanian 

Fungsi lahan pertanian merupakan pemanfaatan lahan oleh manusia menjadi 

lahan pertanian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, terdapat 

berbagai jenis lahan pertanian seperti sawah, kebun dan lainnya. Hal ini sejalana 

dengan yang diungkapkan oleh  Sandy (dalam Dian 2013, hlm. 4)  berpendapat  

bahwa  pemanfaatan  lahan  pertanian dikelompokan ke dalam beberapa macam, 

yaitu: 

a. Pekarangan,  merupakan  sebuah  lahan  kosong  yang  biasanya  ada  di  

depan  rumah  dan biasanya  ditanami  oleh  berbagai  tanaman  seperti  

buah-buahan,  sayur-sayuran  dan sebagainya. 

b. Sawah, dibuat dengan tujuan terutama untuk tanaman padi, akan tetapi 

dalam kenyataannya sehari-hari sawah sering juga ditanami secara 

bergiliran dengan palawija dan lain-lain. 

c. Ladang  berpindah,  biasanya  terjadi  ladang  berpindah  adalah  di  daerah  

yang  mempunyai penduduk  yang  jarang.  Pola  penggunaan  lahan  di  

daerah  yang  masyarakatnya  masih mempunyai  tradisi  perladangan  



6 

 

Mohammad Zaenal Arifin, 2016 
HUBUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DENGAN LANDRENT DI KECAMATAN JATINANGOR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

berpindah  biasanya  sesuai  dengan  pola  lingkaran konsentriknya Von 

Thunen. 

d. Kebun  campuran  adalah  jenis  pemanfaatan  yang  sebenarnya  kurang  

intensif,  meskipun jumlah tanaman di atas lahan yang sebenarnya banyak. 

e. Tegalan  adalah  jenis  pemanfaatan  lahan  kering  yang  cukup  intensif.  

Tegalan  biasanya ditanami tanaman musiman dan biasanya terdapat di 

daerah penduduk yang cukup padat. 

f. Perkebunan, usaha dibidang perkebunan dapat dilihat dari beberapa segi. 

Kalau dilihat dari segi usahanya yaitu seperti: perkebunan rakyat dan 

perkebunan negara. 

Jenis fungsi lahan yang telah diungkapkan oleh Sandy tentunya tidak 

terlepas dari beberafa faktor seperti faktor fisik termasuk didalamnya adalah 

kondisi air, relief tanah, topografi, iklim dan tanaman. Selain itu faktor lain yang 

menentukan juga adalah intervensi dari manusia yang tinggal di daerah tersebut. 

2. Land rent 

Land rent adalah nilai ekonomi sebidang lahan yang ditentukan oleh fungsi dan 

letak lahan, salah satu contohnya land rent kawasan yang berada di perkotaan atau 

di pusat keramaian akan lebih tinggi dengan land rent pertanian di daerah 

pinggiran karena produktivitas untuk mengahasilkan uangnya yang di perkotaan 

lebih tinggi. Penyebanya adalah karena lahan yang berada di perkotaan dijadikan 

sebagai tempat industri atau kegiatan ekonomi lainnya yang dapat menghasilkan 

lebih banyak ang untuk pemiliknya di banding jika hanya digunakan sebagai 

lahan pertanian. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Iwan (2004, hlm. 126) land 

rent merupakan nilai atau harga yang dihubungkan dengan aset-aset yang 

memberikan aliran produksi dan jasa sepanjang lahan.  

3. Alih Fungsi Lahan 

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan 

lahan dari fungsinya semula (seperti) yang direncanakan menjadi fungsi lain 

membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu 

sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti akan mengkaji alih fungsi lahan 

pertanian menjadi lahan non pertanian. 

4. Kecamatan Jatinangor 
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Kecamatan Jatinangor merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Sumedang, 

Provinsi, Jawa Barat. Kecamatan Jatinangor ini secara administratif memiliki 12 

desa meliputi 4 desa merupakan kawasan agraris yaitu Desa Cileles, Desa 

Cilayung, Desa Jatiroke dan Desa Jatimukti, 4 desa kawasan pendidikan seperti 

Desa Hegarmanah, Desa Cikeruh, Desa Sayang dan Desa Cibeusi. Kemudian 4 

desa kawasan industri yaitu Desa Cisempur, Desa Cintamulya, Desa Cipacing dan 

Desa Mekargalih. 

G. Penelitian terdahulu 

Keaslian penelitian ini dibuat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan oleh peneliti lain. Peneliti ini berjudul Hubungan Alih Fungsi Lahan 

Pertanian dengan Land rent di Kecamatan Jatinangor. Kecamatan Jatinangor 

merupakan kecamatan yang banyak mengalami alih fungsi lahan pertanian 

menjadi lahan non pertanian. Hal tersebut untuk meningkatkan pendapatan dari 

nilai lahan non pertanian dibandingkan dengan lahan pertanian. Dapat dilihat 

penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andika 

Pambudi, Moch. Prihatna Sobari, Tridoyo Kusamantato dan Sandra D.E. yang 

terletak pada untuk mengetahui land rent.  

Penelitian yang dilakukan oleh Andika : 2008 dilakukakn di Kabupaten 

Bogor, penelitian yang dilakukan oleh Moch. Prihatna Sobari : 2006 dilakukan di 

Serang, Banten. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Andika : 2008 menggunakan land rent pada lahan pertanian dan permukiman. 

Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Prihatna Sobari : 2006 menggunakan 

landrent pada lahan tambak di pesisir. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

perbedaan dan persamaan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.2.
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Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama Tahun Judul Penelitian 
Masalah 

dan Tujuan 
Metode Hasil 

1. Anindita 

Anggarani 

 

Departemen Ilmu 

Tanah dan 

Sumberdaya 

Lahan  

Institut Pertanian 

Bogor 

2012 Keterkaitan 

Pertumbuhan 

Penduduk Dengan 

Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Pertanian Ke Non 

Pertanian Dan Luas 

Lahan Kritis (Studi 

Kasus Kecamatan 

Sukaraja Dan 

Sukamakmur) 

Meningkatnya pertumbuhan penduduk 

menyebabkan kebutuhan akan lahan 

semakin banyak sehingga terjadi perubahan 

alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. 

Ketika terjadi konversi lahan tersebut maka 

terjadi degradasi lahan dan land rent yang 

berbeda dari setiap lahan. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu  

a.Mengidentifikasi pertumbuhan penduduk 

dan perubahan penggunaan lahan pertanian 

ke non pertanian. b, mengidentifikasi luas 

lahan kritis. c, membandingkan nilai land 

rent usaha pertanian dan usaha non 

pertanian. d, mengetahui keterkaitan 

pertumbuhan penduduk dengan perubahan 

penggunaan lahan pertanian ke non 

pertanian dan luas lahan kritis. 

1. analisis pertumbuhan 

penduduk dan identifikasi 

perubahan penggunaan 

lahan pertanian ke non 

pertanian, 

2. analisis spasial untuk 

mengidentifikasi luas 

lahan kritis pada 

beberapa kriteria sesuai 

tetapan Departemen 

Kehutanan, 

3. analisis deskriptif land 

rent dan uji t,analisis 

korelasi untuk 

mengetahui keterkaitan 

Kecamatan sukaraja dan 

kecamatan sukamakmur sudah 

mengalami perubahan lahan 

pertanian ke non pertanian yang 

cukup besar, nilai land rent non 

pertaniannya pun dianggap lebih 

menguntungkan di banding nilai 

land rent pertanian sebelumnya. 

Namun memang terjadi 

penurunan degradasi lahan di 

daerah tersebut. 

2. Novia Willannisa  

 

 

Departemen Ilmu 

Tanah dan 

Sumber Daya 

Lahan  

Institut Pertanian 

Bogor 

2014 Kecamatan sukaraja 

dan kecamatan 

sukamakmur sudah 

mengalami 

perubahan lahan 

pertanian ke non 

pertanian yang 

cukup besar, nilai 

land rent non 

pertaniannya pun 

dianggap lebih 

menguntungkan di 

banding nilai land 

Sejak Kota Cilegon menjadi kota otonom, 

laju pembangunan di kota ini semakin 

meningkat. Kondisi ini memicu terjadinya 

perubahan penggunaan lahan di wilayah 

perkotaan dan sekitarnya. Tujuan penelitian 

ini adalah melakukan analisis keterkaitan 

antara : (1) perubahan 

penggunaan/penutupan lahan periode 2005- 

2011, (2) penggunaan/penutupan lahan 

dengan kepadatan penduduk, (3) tingkat 

perkembangan wilayah dengan kepadatan 

penduduk dan kerapatan jalan, serta (4) 

ketidaksesuaian penggunaan lahan saat ini 

Metode analisis spasial 

dilakukan dengan 

interpretasi penggunaan 

lahan aktual. Selanjutnya, 

analisis deskriptif 

dilakukan untuk 

mengetahui hubungan 

antara 

penggunaan/penutupan 

lahan dengan kepadatan 

penduduk, analisis 

skalogram untuk 

mengetahui tingkat 

Hasil analisis spasial 

menunjukkan semak/belukar di 

Kota Cilegon dan kecamatan 

sekitarnya dari tahun 2005 

hingga 2011 terus mengalami 

peningkatan yang masing-

masing sebesar 862.2 ha dan 

3700 ha. Perubahan hutan 

menjadi semak/belukar paling 

tinggi yaitu sebesar 4960.9 ha. 

Luas hutan yang berkurang 

disebabkan oleh bertambahnya 

jumlah penduduk. 
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rent pertanian 

sebelumnya. 

Namun memang 

terjadi penurunan 

degradasi lahan di 

daerah tersebut. 

dengan pola ruang perkembangan wilayah, 

dan analisis 

ketidaksesuaian untuk 

mengetahui 

ketidaksesuaian 

penggunaan lahan terhadap 

alokasi ruang 

Ketidaksesuaian 

penggunaan/penutupan lahan 

terhadap RTRW relatif lebih 

kecil di Kota Cilegon 

dibandingkan di Kecamatan 

sekitarnya. Hal ini disebabkan 

karena ketersedian lahan yang 

masih banyak di Kecamatan 

sekitarnya dibandingkan di Kota 

Cilegon. 

3.  Johanes Jonick J. 

Ndawam 

 

Jurusan Ilmu 

Ekonomi 

Universitas 

Brawijaya 

2014 Dampak Alih 

Penggunaan Lahan 

Pertanian Ke Non 

Pertanian Terhadap 

Kesempatan Kerja 

Dan Pendapatan 

Rumah Tangga 

Petani Di Kota Batu 

(Studi Kasus Desa 

Orooro Ombo-

Batu). 

Kondisi Kota Batu memiliki jenis tanah 

sebagian besar berupa andosol, kambisol, 

latovol dan alluvial yang merupakan tanah 

mekanis yang banyak mengandung mineral 

yang berasal dari ledakan gunung berapi, 

sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat 

kesuburan yang tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dampak kesempatan kerja dan pendapatan 

rumah tangga petani di Kota Batu setelah 

adanya alih penggunaan lahan pertanian ke 

non-pertanian 

Teknik analisa data yang 

digunakan adalah 

kuantitatif deskripsi dan Uji 

Statistik Non-parametrik 

yakni Uji Chi-Square dan 

Uji Wilcoxon 

Hasil penelitian menunjukan 

adanya perbedaan antara 

kesempatan kerja dan 

pendapatan rumah tangga petani 

sebelum alih penggunaan lahan 

dan setelah alih penggunaan 

lahan atau dengan kata lain 

perubahan kesempatan kerja dan 

pendapatan memiliki korelasi 

terhadap luas lahan kepemilikan 

petani. 

4. Andika Prambudi 

 

Program Studi 

Ekonomi 

Pertanian dan 

Sumberdaya, 

Fakultas 

Pertanian 

Institut Pertanian 

Bogor 

2008 Analisis nilai 

ekonomi lahan 

(land rent) pada 

lahan pertanian dan 

permukiman di 

kecamatan ciampea, 

kabupaten bogor 

Dengan semakin berkembangnya 

pembangunan dan meningkatnya 

pertambahan penduduk di Kabupaten Bogor 

maka lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan 

non pertanian seperti permukiman, 

perdagangan, dan industri semakin 

meningkat serta sering terjadi benturan 

kepentingan fungsi lahan. Nilai ekonomi 

lahan yang lebih tinggi pada kegiatan non 

pertanian seperti permukiman, perdagangan, 

dan industri dibandingkan pada kegiatan 

pertanian mengakibatkan meningkatnya 

1. Wawancara 

2. Analisis pertumbuhan 

penduduk 

3. Analisis nilai ekonomi 

lahan 

4. Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

nilai ekonomi lahan. 

Pengujian model dan 

hipotesis. 

Hasil penelitian menunjukkan 

berdasarkan analisis 

pertumbuhan perubahan 

penggunaan lahan pertanian 

dalam kurun waktu tujuh tahun 

mengalami penurunan dengan 

laju pertumbuhan sebesar -2,70 

persen tiap tahunnya. Sedangkan 

pada lahan permukiman 

mengalami penambahan dengan 

laju pertumbuhan sebesar 3,96 

persen tiap tahunnya. Pada hasil 
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perubahan fungsi lahan dari pertanian ke 

non pertanian. Penelitian ini, bertujuan 

untuk (1) mengidentifikasi perubahan fungsi 

lahan dari kegiatan pertanian ke kegiatan 

non pertanian, (2) Mengidentifikasi dan 

menghitung perbedaan antara nilai ekonomi 

lahan antara lahan pertanian dan lahan non 

pertanian atau permukiman, dan (3) 

Menganalisis dan menentukan faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi nilai ekonomi 

lahan pada sektor pertanian dan 

permukiman. 

perhitungan land rent, land rent 

lahan permukiman lebih besar 79 

kali dibandingkan land rent 

lahan pertanian. Sedangkan, 

keuntungan yang tidak diperoleh 

oleh pihak petani atas hilangnya 

kesempatan akibat konsekuensi 

mereka dalam mempertahankan 

lahan pertanian (opportunity 

cost) sebesar Rp 100.911,00/m2 

/tahun apabila berdasarkan nilai 

riil 

5. Moch . Prihatna 

Sobari, Tridoyo 

Kusumastanto 

dan Sandra D.E 

 

Program Studi 

Ekonomi 

Sumberdaya 

Kelautan 

 

Institut Pertanian 

Bogor 

.2006 Analisis Land Rent 

Pemanfaatan Lahan 

Tambak Di Pesisir 

Kabupaten Serang 

Provinsi Banten 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mendeterminasi nilai lahan atas 

pemanfaatannya sebagai sarana produksi 

dalam pengembangan kegiatan perikanan 

tambak di Kabupaten Serang. Untuk itu hal 

yang dilakukan adalah: (1) mengidentifikasi 

karakteristik produksi budidaya Ikan 

Bandeng di Lokasi Penelitian; (2) 

Menghitung dan menganalisis nilai land rent 

kegiatan budidaya tambak Ikan Bandeng 

berdasarkan faktor kesuburan dan jarak 

lokasi tambak ke pusat pasar; dan (3) 

Menghitung besarnya pengaruh perubahan 

variabel eksogen terhadap perubahan nilai 

land rent. 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Studi Kasus, dengan 

pengembangan kegiatan 

perikanan tambak Ikan 

Bandeng sebagai bentuk 

pemanfaatan lahan pesisir, 

sebagai satuan kasusnya. 

Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah tiga 

Kecamatan yang secara 

geografis termasuk dalam 

wilayah Zona Tirtayasa 

yang terdiri atas 3 kawasan 

pesisir, yaitu Kecamatan 

Tanara, Kecamatan 

Tirtayasa dan Kecamatan 

Pontang. 

 

Biaya transportasi untuk 

membawa hasil produksi Ikan 

Bandeng ke Pasar yang tertinggi 

adalah di Kecamatan Tanara 

yaitu Rp 15,61 per Kg per Km. 

2) Nilai land rent lahan tambak 

berdasarkan faktor kesuburan 

dan jarak lokasi tambak ke pusat 

pasar yang tertinggi adalah di 

Kecamatan Pontang yakni 

sebesar Rp 1.571.237,003) Di 

Zona Tirtayasa, besarnya nilai 

land rent dengan nilai 

produktivitas memiliki hubungan 

positif dengan persamaan Y = -

1699811.567 + 8425.82 * X , 

sementara besarnya nilai land 

rent dengan jarak tambak ke 

lokasi pasar berhubungan secara 

negatif dengan persamaan Y = 

2.778.774,473 - 54.808,8882X . 

4) Perubahan nilai land rent yang 
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disebabkan oleh perubahan biaya 

trasnportasi akibat kenaikan 

harga BBM dimasing-masing 

unit analisis (titik lokasi 

penelitian) besarannya sangat 

dipengaruhi oleh jarak lokasi 

tersebut ke pusat pasar. 5) 

Kenaikan harga BBM 

menurunkan nilai land rent yang 

mengindikasikan adanya 

penurunan kesejahteraan 

masyarakat pesisir di Zona 

Tirtayasa khususnya petambak. 

 

6. Mohammad 

Zaenal Arifin 

2016 Hubungan Alih 

Fungsi Lahan 

Pertanian dengan 

Land rent di 

Kecamatan 

Jatinangor 

1. Untuk menganalisis perubahan fungsi 

lahan pertanian tahun 2009 dan tahun 

2014 di kecamatan Jatinangor. 

2. Untuk menganalisis kondisi land rent 

pada tahun 2009 dan tahun 2014 di 

Kecamatan Jatinangor. 

3. Untuk mengidentifikasi hubungan fungsi 

lahan dan land rent pada tahun 2009 dan 

tahun 2014 di Kecamatan Jatinangor. 

 

Metode yang digunakan 

pada penelitian ini, yaitu: 

1. Analisis deskriptif fungsi 

lahan pada tahun 2009 

dan 2014 

2. Analisis deskriptif land 

rent pada tahun 2009 

dan 2014 

3. Analisis korelasi untuk 

mengetahui hubungan 

fungsi lahan dengan 

land rent. 

 

Hasil yang diharapkan pada 

penelitian ini yaitu. 

1. Peta Penggunaan Lahan 

Kecamatan Jatinangor pada  

tahun 2009 dan Peta 

Penggunaan Lahan tahun 

2014 

2. Mendeskriptikan informasi 

hasil land rent pada tahun 

2009 dan tahun 2014 di 

Kecamatan Jatinangor 

3. Menganalisis tingkat land 

rentatau nilai pendapatan 

ekonomis lahandi Kecamatan 

Jatinangor yang 

dibandingkan pada tahun 

2009 dan 2014 
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