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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini sebagian besar kota kota di Indonesia mengalami perkembangan 

pesat dalam hal pembangunan fisik seperti sarana dan prasarana yang semakin 

baik serta pembangunan fasilitas kehidupan yang semakin lengkap. Kota 

merupakan pusat segala aktifitas kehidupan seperti pendidikan, perdagangan, 

perindustrian, hiburan, dan lain lain. Hal itu menyebabkan daya tarik kota menjadi 

begitu besar. Banyak sekali yang ingin hidup dan menetap di kota, karena kota 

dirasa dapat memenuhi segala kebutuhan yang di perlukan. Akibatnya 

pertumbuhan penduduk di kota dari tahun ke tahun menjadi semakin pesat.  

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat mengakibatkan kebutuhan akan 

lahan untuk tempat tinggal pun semakin bertambah. Ketika suatu kota sudah tidak 

mampu lagi memenuhi kebutuhan lahan untuk tempat tinggal maka akibatnya 

masyarakat akan cenderung mencari tempat tinggal di daerah pinggiran kota. 

Menurut Subroto, (1997:141) “Daerah pinggiran kota sebagai suatu wilayah 

peluberan kegiatan perkembangan kota telah menjadi perhatian banyak ahli 

diberbagai ilmu” Besarnya perhatian tersebut terutama tertuju pada berbagai 

permasalahan yang diakibatkan oleh proses  ekspansi kota ke wilayah pinggiran 

yang berakibat pada perubahan fisik misal perubahan tata guna lahan, demografi, 

keseimbangan ekologis serta kondisi sosial ekonomi. Pertumbuhan penduduk 

yang berlebihan juga dapat menimbulkan masalah pokok seperti makanan, 

lapangan kerja, permukiman, pendidikan dan lain sebagainya. 

Kecamatan Parongpong sebagai salah satu daerah pinggiran merupakan 

daerah yang strategis karena letaknya yang berdekatan dengan kota Cimahi dan 

kota Bandung. Tidak jauh dari kecamatan ini terdapat banyak universitas seperti 

Polban, UPI, UNPAS, ST Pariwisata, Universitas Maranata, Poltekpos, dan lain-

lain yang menjadikan  kawasan tersebut menjadi penopang kawasan pendidikan. 

Begitupun dengan adanya akses jalan tol Cipularang yang pintu pertama untuk 

Kota Bandung dan Kota Cimahi berada di Baros dan Pasteur memudahkan orang-
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orang  luar kota terutama Jakarta mengakses Kecamatan Parongpong. Kecamatan 

Parongpong memiliki keindahan alam serta kawasan yang potensial. Keadaan 

tersebut mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan. Seperti perubahan harga 

lahan, perubahan struktur demografi, terjadinya konversi lahan, dan lain lain. 

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Parongpong pada mulanya 

bermatapencaharian sebagai petani. Masyarakat pertanian yang kehidupannya 

bergantung pada tanah sebagai sarana produksi  pada dasarnya belum melahirkan 

diversifikasi lapangan kerja. Perubahan pola kehidupan masyarakat pada dasarnya 

dapat dilihat sebagai akibat dari pertemuan dua perangkat kebudayaan yaitu pola 

kebudayaan masyarakat agraris dan pola perangkat industri yang datang. 

Kemudian pertemuan dua bentuk kebudayaan ini melahirkan suatu proses 

perubahan baik dilihat dari segi masyarakat agraris yang bersangkutan maupun 

dari perangkat industri yang datang. Perubahan kehidupan itu mempengaruhi pula 

struktur sosial masyarakat setempat, sampai kepada unsur yang paling mendasar  

yaitu tentang mata pencaharian. 

Jumlah penduduk kecamatan Parongpong yang semakin tinggi 

mengakibatkan kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal juga semakin 

meningkat. Hal itu akan mendorong terjadinya konversi lahan dari pertanian ke 

non pertanian. Banyak orang tertarik untuk membeli lahan di kecamatan 

parongpong baik yang masih sebagai lahan pertanian maupun  lahan untuk tempat 

pemukiman. Jika yang diperjual beli itu berupa lahan pertanian maka penduduk 

yang bermatapencaharian sebagai petani akan mengalami dua kemungkinan yaitu 

masih menjadi petani dengan asumsi membeli lahan baru di daerah yang masih 

murah namun menjauh atau sebagai buruh tani atau berganti mata pencaharian 

selain petani. Dalam kenyatannya mereka masih dapat menjadi petani karena yang 

berubah hanya status kepemilikan lahannya saja. atau jika suatu saat yang punya 

lahan ingin merubah lahan pertaniannya menjadi tempat pemukiman hal itu akan 

mengakibatkan mereka kehilanagan mata pencaharian sebagai petani.  

Berdasarkan data monografi tahun 2011, kecamatan Parongpong 

mempunyai luas lahan pertanian sebesar 9,36 Km
2  

sedangkan berdasarkan data 

monografi tahun 2005 kecamatan Parongpong mempunyai luas lahan pertanian 
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sebesar 13,54 km
2. 

Dari data tersebut maka terlihat bahwa pada lima tahun 

terakhir telah terjadi pengurangan luas lahan pertanian dikecamatan Parongpong. 

Pertumbuhan penduduk yang cepat di kecamatan Parongpong,  telah mengubah 

lahan-lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. sehingga lahan pertanian 

semakin berkurang bahkan dikhawatirkan akan habis. Dengan percepatan 

pembukaan lahan pertanian maka akan mempercepat pula pemerosotan jumlah 

orang yang bekerja sebagai petani. Jika lahan pertanian di Kecamatan Parongpong 

habis, maka petani akan kehilangan mata pencahariannya. Jika hal ini dibiarkan 

tanpa ada penanganan yang serius maka pengangguran akan semakin banyak.  

Perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian 

mengakibatkan pergeseran lapangan  pekerjaan di bidang pertanian menjadi 

fenomena menarik, sehingga mengakibatkan terjadinya orientasi perubahan mata 

pencaharian di kecamatan Parongpong. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengkaji permasalahan tersebut dengan mengambil judul “ ORIENTASI 

PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN PETANI DI KECAMATAN 

PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT ” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh antara usia dengan orientasi perubahan mata 

pencaharian petani di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung 

Barat? 

2. Adakah pengaruh antara jenis kelamin dengan orientasi perubahan 

mata pencaharian petani di Kecamatan Parongpong Kabupaten 

Bandung Barat? 

3. Adakah pengaruh antara pendidikan dengan orientasi perubahan mata 

pencaharian petani di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung 

Barat? 

4. Adakah pengaruh antara keterampilan dengan orientasi perubahan 

mata pencaharian petani di Kecamatan Parongpong Kabupaten 

Bandung Barat? 

5. Adakah pengaruh antara pendapatan dengan orientasi perubahan mata 

pencaharian petani di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung 

Barat? 

6. Adakah pengaruh antara luas pemilikan lahan dengan orientasi 

perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan Parongpong 

Kabupaten Bandung Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

1.  Menganalisis ada tidaknya pengaruh antara usia dengan orientasi 

perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan Parongpong 

Kabupaten Bandung Barat  

2. Menganalisis ada tidaknya pengaruh antara jenis kelamin dengan 

orientasi perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan 

Parongpong Kabupaten Bandung Barat 

3. Menganalisis ada tidaknya pengaruh antara pendidikan dengan 

orientasi perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan 

Parongpong Kabupaten Bandung Barat 
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4. Menganalisis ada tidaknya pengaruh antara keterampilan dengan 

orientasi perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan 

Parongpong Kabupaten Bandung Barat 

5. Menganalisis ada tidaknya pengaruh antara pendapatan dengan 

orientasi perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan 

Parongpong Kabupaten Bandung Barat 

6. Menganalisis ada tidaknya pengaruh antara luas pemilikan lahan 

dengan orientasi perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan 

Parongpong Kabupaten Bandung Barat 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Diperolehnya informasi tentang pengaruh antara usia dengan orientasi 

perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan Parongpong 

Kabupaten Bandung Barat 

2. Diperolehnya informasi tentang pengaruh antara jenis kelamin dengan 

orientasi perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan 

Parongpong Kabupaten Bandung Barat 

3. Diperolehnya informasi tentang pengaruh antara pendidikan dengan 

orientasi perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan 

Parongpong Kabupaten Bandung Barat 

4. Diperolehnya informasi tentang pengaruh antara keterampilan dengan 

orientasi perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan 

Parongpong Kabupaten Bandung Barat 

5. Diperolehnya informasi tentang pengaruh antara pendapatan dengan 

orientasi perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan 

Parongpong Kabupaten Bandung Barat 

6. Diperolehnya informasi tentang pengaruh antara luas pemilikan lahan 

dengan orientasi perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan 

Parongpong Kabupaten Bandung Barat 
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E. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu batasan dari suatu konsep yang merupakan 

suatu bentuk atau cara yang biasa digunakan untuk mengukur 

1. Orientasi  

Menurut KBBI orientasi adalah 1) peninjauan untuk menentukan sikap 

(arah, tempat, dsb) yg tepat dan benar;  2) pandangan yg mendasari pikiran, 

perhatian atau kecenderungan; maksud orientasi pada penelitian ini adalah 

kecenderungan petani dalam memilih jenis mata pencaharian lain jika nanti sudah 

tidak terdapat lahan pertanian lagi di Kecamatan Parongpong. 

2. Mata Pencaharian 

Definisi mata pencaharian adalah, pekerjaan atau sumber 

penghasilan/pendapatan. Mata pencaharian dalam penelitian ini adalah pekerjaan 

masyarakat kecamatan Parongpong pada sector pertanian. pekerjaan pertanian 

merupakan usaha dalam pengolahan tanaman ataupun hewan, dan produk jasa 

serta perdagangan yang bisa memberikan produk yang bernilai jual maupun untuk 

kebutuhan sendiri (subsisten).  

3. Petani 

Menurut KBBI petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam. 

Sedangkan menurut witrianto Petani adalah orang yang menggantungkan 

hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Menurut 

Wikipedia Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian 

utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan harapan untuk 

memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun 

menjualnya kepada orang lain. Petani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

seluruh petani yang bekerja dikecamatan Parongpong. 

4. Parongpong 

Kecamatan Parongpong merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

kabupaten Bandung Barat dengan luas wilayah 40,12 km
2
 dan memiliki 7 desa 

yaitu Ciwaruga. Cihanjuang rahayu, Cihanjuang, Karyawangi, Sariwangi, Cigugur 

Girang dan Cihideung. 


