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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah yaitu faktor 

internal, faktor eksternal, dan faktor regulasi. Berdirinya industri di 

Kecamatan Sukaluyu yaitu berdasarkan Peraturan Daerah No. 17 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Cianjur tahun 2011 - 2031 telah menetapkan Kecamatan Sukaluyu, 

Karangtengah, Haurwangi dan Ciranjang sebagai zona industri. 

Adapun faktor eksternal yang melatar belakangi berdirinya industri 

di Kecamtan Sukaluyu yaitu karena Kecamatan Sukaluyu 

merupakan kawasan yang strategis baik dari faktor fisik, 

keterjangkauan, aksesibilitas, dan demografinya. Hal tersebut 

merupakan suatu komposisi yang sangat dibutuhkan dalam 

pendirian suatu industri terlebih lagi industri yang berada di 

Kecamatan Sukaluyu merupakan industri yang berorientasi pada 

tenaga kerja. Selain faktor diatas yang mempengaruhi berdirinya 

suatu industri tidak lepas dari faktor internal yang berkaitan dengan 

kondisi sosial ekonomi petani yang menjual sawahnya. Terdapat 

24,39% responden menjual karna harga lahannya di hargai tinggi, 

17,07% responden menjual karna harga lahannya karena lokasinya 

tidak menguntungkan lagi jika dilakukan kegiatan pertanian, 3,66% 

karna butuh uang. 

2. Dampak alih fungsi lahan terhadap perubahan sosial dan ekonomi 

secara keseluruhan mengalami perubahan akan tetapi tingkat 

perubahannya berbeda-beda. Tingkat perubahan paling tinggi yaitu 

pada perubahan mata pencaharian kemudian terhadap perubahan 

pendapatan. Hal tersebut karena lahan sawah merupakan mata 

pencaharian dari petani terkonveri sehingga ketika terjadi alih fungsi 

lahan petani terkonversi harus meninggalkan mata pencaharian yang 

lama ataupun jika tidak berpindah mata pencaharian, petani 

terkonversi tersebut menjadi petani di lahan sawah yang lain. 
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Berpindahnya suatu mata pencaharian mengakibatkan perubahan 

terhadap pendapatan.
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Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar petani terkonversi setelah 

mengalami alih fungsi lahan mengalami kenaikan pendapatan karena 

mata pencahariannya lebih beragam, hal tersebut berpengaruh juga 

terhadap peubahan status penanggung jawab keluarga, gaya hidup, dan 

kepemilikan. 

Setelah terjadi alih fungsi lahan semakin banyak perempuan yang 

mulai bekerja atau ada juga yang menjadi penanggung jawab dalam 

keluarga karena pendapatnnya lebih besar dari suaminya. Menurut 

hasil penelitian terdapat 10,98% seorang istri menjadi penangung 

jawab keluarga. Meningkatnya gaya hidup dan kepemilikan petani 

terkonversi tidak lepas dari pendapatan petani terkonversi dan mata 

pencaharian petani tersebut. 

5.2 Saran 

Faktor utama pendorong terjadi suatu alih fungsi lahan dalam 

penempatan kawasan industri tidak lepas dari kebijakan pemerintah 

daerah karena berdirinya suatu industri merupakan hasil dari perizinan 

dari badan perizinan berdasarkan keputusan dari pemrintah daerah. 

Oleh karena itu pemerintah daerah selaku pemegang perizinan di 

harapkan lebih bijak dalam menentukan lokasi suatu industri jangan 

sampai yang di jadikan sebagai suatu kawasan industri adalah sawah-

sawah produktif, mungkin jika berdasarkan sosial ekonomi kawasan 

tersebut dapat menumbuhkan tingkat ekonomi, dan memperluas lapangan 

pekerjaan akan tetapi di satu sisi dapat menurunkan produksi padi di 

daerah tersebut apalagi Kabupaten Cianjur merupakan daerah penghasil 

padi. 

Sebaiknya lokasi industri dibangun di wilayah yang kurang maju 

sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonominya sehingga dapat 

menimbulkan keseimbangan setiap daerah dalam pembangunan ekonomi.  

Selain itu penempatan lokasi industri di Kecamatan Sukaluyu banyak 

terdapat di sepanjang jalan nasional sehingga mengakibatkan kemacetan 

dan juga terdapat beberapa industri yang saluran pembuangan asapnya 

dekat dengan pemukiman warga sehingga menimbukan gangguan 

kesehatan seperti ISPA, sehingga bagi para investor dan pemilik industri 

seharusnya dalam penentuan jarak pembuangan asap dari limbah pabrik 

dengan pemukiman warga lebih di perhitungkan kembali sehingga tidak 

menimbukan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.  
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