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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di jalan Lingkar Timur Cianjur  yang melintasi 

tiga Kecamatan yakni Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karang Tengah, dan 

Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur itu sendiri terletak di 

tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak sekitar 65 km dari ibukota Provinsi Jawa 

Barat (Bandung) dan 120 km dari ibukota Negara (Jakarta). Secara astronomis 

Kabupaten Cianjur terletak di antara 6
o
 21” – 7

o
 25” LS dan 106

o
 42” – 107

o
 25” 

BT, Luas wilayah Kabupaten Cianjur adalah 350.148 km
2
 terdiri dari 32 

Kecamatan dapat dilihat di gambar 3.1 Peta Administratif Kabupaten Cianjur. 

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. 

 Sebelah utara dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten 

Purwakarta, 

 Sebelah barat dengan wilayah Kabupaten Sukabumi 

 Sebelah selatan dengan Samudra Indonesia 

 Sebelah timur dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten 

Bandung, dan Kabupaten Garut 
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Gambar 3.1 

Peta Administratif Kabupaten Cianjur 
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B. Metode Penelitian 

Penelitian memerlukan suatu metode untuk memudahkan penulis dalam 

proses pengumpulan dan menampilkan data hasil penelitian yang dilakukan. 

Penggunaan metode dalam penelitian begitu penting karena berdampak terhadap 

kebutuhan suatu penelitian. 

Penelitian menurut Surachmad dalam Tika (2005:1) mendefinisikan bahwa 

penelitian atau penyelidikan sebagai kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan 

baru dari sumber-sumber primer, dengan tekanan tujuan pada penemuan prinsip-

prinsip umum, serta mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang 

diselidiki. 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu 

tujuan penelitian. Menurut Sugiyono  (2009: 2) metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif itu 

sendiri menurut Tika (2005:4) adalah:  

Penelitian yang lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau 

keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, 

walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi dan analisis. Penelitian 

deskriptif ini perlu memanfaatkan ataupun menciptakan konsep-konsep 

ilmiah, sekaligus berfungsi dalam mengadakan suatu spesifikasi mengenai 

gejala-gejala fisik maupun sosial yang dipersoalkan. Disamping itu, 

penelitian ini harus mampu merumuskan dengan tepat apa yang ingin di 

teliti dan teknik penelitian apa yang tepat dipakai untuk menganalisisnya.  

 

Tujuan penulis menggunakan metode deskriptif adalah untuk 

mengungkapakan berbagai persepsi masyarakat tentang pembangunan jalan 

Lingkar Timur Kabupaten Cianjur. 

Menurut Arikunto (2006:270) penelitian korelasi bertujuan untuk 

menemukan ada atau tidaknya hubungan dan apabila ada berapa eratnya 

hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan tersebut. Sedangkan yang 

dimaksud dengan metode deskriptif  yaitu metode yang menggambarkan dan 

menjelaskan gejala-gejala yang nampak di daerah penelitian pada saat sekarang. 

 Dalam penelitian kuantitatif masalah yang dibawa oleh peneliti sudah jelas 

dan merupakan penyimpangan antara keadaan seharusnya dengan keadaan yang 
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sebenarnya terjadi. Secara umum komponen dan proses penelitian kuantitatif 

dalam penelitian ini diawali dengan merumuskan latar belakang masalah, 

kemudian merumuskan masalah yang akan dibahas yang tujuannya agar masalah 

yang akan dibahas tidak terlalu meluas.  Tahap selanjutnya adalah melakukan dan 

menuliskan kajian teoritis. Kajian teoritis dapat berasal dari buku-buku, jurnal-

jurnal, artikel atau karya ilmiah lain yang sesuai dengan masalah yang akan di  

pecahkan. Kemudian melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data, 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian 

yang akan dibahas. 

C. Definisi Operasional 

1. Pembangunan  

Pembangunan merupakan proses perubahan di segala bidang kehidupan, 

yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana yang telah 

disusun. pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pembangunan fisik, yaitu pembangunan jalan lingkar timur Kabupaten 

Cianjur di kabupaten Cianjur. 

2. Jalan Lingkar  

Dalam Kamus Tata Ruang (Dirjen Cipta Karya Departemen PU) 

disebutkan Jalan Lingkar adalah semua jalan yang melingkari pusat suatu 

kota yang fungsinya agar kendaraan dapat mencapai bagian kota tertentu 

tanpa harus melalui pusat kota atau bagian kota lainnya untuk 

mempercepat perjalanan dari satu sisi kota ke sisi lainnya, yang dimaksud 

jalan lingkar dalam penelitian ini adalah jalan lingkar timur Kabupaten 

Cianjur sepanjang 7.5 km 

3. Perubahan Orientasi Mata Pencaharian 

Perubahan orientasi mata pencaharian dalam penelitian ini adalah 

perubahan mata pencaharian petani sebelum ada jalan lingkar ini ke mata 

pencaharian petani sesudah ada jalan lingkar ini.  
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4. Petani 

Petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian 

sebagai mata pencaharian utamanya. Secara garis besar terdapat tiga jenis 

petani, yaitu petani pemilik lahan, petani pemilik yang sekaligus juga 

menggarap lahan, dan buruh tani. Petani yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah petani sekaligus pemilik lahan yang lahannya terkena 

pembangunan. jalan lingkar timur Kabupaten Cianjur di Kabupaten 

Cianjur. 

 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:60) variabel peneltian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

variabel penelitian merupakan suatu atribut baik berbentuk bilangan atau konsep 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulanya. 

Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel yang saling berhubungan yaitu 

variabel bebas (undependent variable) dan variabel terikat (dependent variable).  

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Variabel Peneletian 

Variabel Bebas(X) Variabel Terikat(Y) 

Kondisi Petani yang terkena Dampak 

Pembangunan Jalan Lingkar Timur 

Cianjur : 

 Luas Kepemilikan Lahan 

 Status Petani 

 Harga Lahan 

 Tingkat Pendidikan 

 Tingkat Pendapatan 

Taraf Hidup Petani Sesudah 

Pembangunan Jalan Lingkar Timur 

Cianjur : 

 Perubahan orientasi mata 

pencaharian petani 

 Pendapatan 

 Kepemilikan 
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E. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Tika (2005:32) populasi adalah himpunan individu atau objek 

yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas.  Populasi penelitian meliputi seluruh 

karakteristik atau sifat yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

 Sesuai dengan pendapat di atas, maka populasi yang terdapat dalam 

penelitian ini terbagi dua yaitu : 

a. Populasi wilayah yaitu seluruh wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan 

pembangunan jalan lingkar timur Kabupaten Cianjur yang terdiri dari tiga 

Kecamatan yaitu Kecamatan Karang Tengah dengan luas 39,25 km
2
, 

Kecamatan Cianjur dengan luas 23,44 km
2
, dan Kecamatan Cilaku  dengan 

luas  60,46 km
2
. 

b. Populasi sosial yaitu tediri dari seluruh petani yang lahannya terkena 

pembangunan jalan lingkar timur Kabupaten Cianjur yang berjumlah 202 

Kepala Keluarga. 

2. Sampel  

Menurut Tika (2005:24) sampel adalah sebagian dari objek atau individu-

individu yang mewakili suatu populasi. Sugiyono (2004:56) mengemukakan 

bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pada batasan definisi diatas, penulis menetapakn bahwa daerah 

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sampel wilayah dan sampel 

penduduk. Berikut adalah sampel yang terdapat pada daerah penelitian : 

a. Sampel Wilayah 

Sampel wilayah dalam penelitian ini meliputi 3 kecamatan yang terdiri 

dari 9 Desa yang terlintasi oleh rencana pembangunan jalan lingkar timur 

Kabupaten Cianjur, yaitu : 

a. Kecamatan Karang Tengah 

 Desa Bojong 

 Desa Hegarmanah 
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 Desa Sabaandar 

 Desa Maleber 

 Desa Sindangasih 

 Desa Sukamanah 

b. Kecamatan Cianjur 

 Desa Sukamaju 

c. Kecamatan Cilaku 

 Desa Rahong 

 Desa Sirnagalih  

Untuk lebih jelasnya tentang kecamatan yang terkena dampak pembangunan jalan 

lingkar timur Cianjur dapat dilihat pada gambar 3.2 peta pembangunan jalan 

lingkar timur cianjur berikut ini : 
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Gambar 3.2 

Peta Pembangunan Jalan Lingkar Timur Cianjur 

b. Sampel Penduduk 

Sampel adalah bagian populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti. Tidak semua data dan informasi akan diproses dan 

tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan 

sampel yang mewakilinya. 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah Probability sampling yaitu teknik 

sampling untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. dan teknik probability sampling yang 

digunakan simple random sampling. Teknik ini sederhana (simple) karena 

pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi. 

Tabel 3.2 

Wilayah dan Jumlah Petani yang Lahannya Terkena Dampak 

Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Cianjur 

 

No Nama Kecamatan/Desa Panjang Ruas 

(Km) 

Jumlah Petani 

(Orang) 

Kecamatan Karang Tengah     

1 Desa Bojong 0.9 37 

2 Desa Hegarmanah 1.25 31 

3 Desa Sabaandar 0.6 27 

4 Desa Maleber 0.7 17 

5 Desa Sindangasih 0.8 26 

6 Desa Sukamanah 1.25 8 

Kecamatan Cianjur     

7 Desa Sukamaju 1.05 31 

Kecamatan Cilaku     

8 Desa Rahong 0.3 5 

9 Desa Sirnagalih 0.7 19 

  Jumlah 7.55 202 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, 

Sample Tracer Studi Cianjur Outer Ring Road 2010 
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dalam menentukan sampel ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti yang 

dikemukakan Nazir (2005:25) 

“untuk menentukan ukuran sampel, ada dua hal yang perlu dijawab 

terlebih dahulu. Pertama barapa derajatkah ketepatan yang diinginkan, 

kedua berapa persen benar baru kita dapat menerima derajat ketepatan 

tersebut” 

 

Untuk menentukan jumlah ukuran sampel dalam penelitian ini dipakai rumus dari 

Taro Yamane (Riduwan, 2010:65) sebagai berikut : 

n = 
 

      
  

dengan n adalah jumlah sampel, N jumlah populasi dan d
2
 kesalahan (presisi) 

yang ditetapkan. 

 Nilai derajat kecermatan yang diambil dalam studi ini adalah sebesar 10%, 

dengan jumlah petani yang lahannya terkena dampak pembangunan jalan lingkar 

timur Cianjur sebanyak 202, makan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : 

n = 
   

            
  

         n = 66.8 

         n = 67 responden 

Selanjutnya teknik pengambilan sampel petani di lakukan dengan 

menggunakan teknik sampel proporsional (proposional sample) dari setiap desa 

yang terkena dampak pembangunan jalan lingkar timur di Kabupaten  Cianjur 

yaitu: 

   
  

    
     

 

 

Keterangan : 

ni : Banyaknya sampel dari tiap desa 

No : Banyaknya sampel yang diambil dari empat desa 

Ni : Jumlah petani tiap desa 

∑ No : Jumlah petani dari tiga kecamatan 
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Maka dapat diketahui: 

a) Desa Bojong mempunyai 37 petani, sehingga persentasenya yaitu: 

  

   
    =12,2  jadi untuk sampel petaninya sebanyak 12 orang. 

b) Desa Hegarmanah mempunyai 45 petani, sehingga persentasenya yaitu: 

  

   
    = 10,2 jadi untuk sampel petaninya sebanyak 10 orang. 

c) Desa Sabandar  mempunyai 40 petani, sehingga persentasenya yaitu: 

  

   
    = 9 jadi untuk sampel petaninya sebanyak 9 orang. 

d) Desa Maleber  mempunyai 25 petani, sehingga persentasenya yaitu: 

  

   
     = 5,7 jadi untuk sampel petaninya sebanyak 6 orang. 

e) Desa Sindangasih mempunyai 38 petani, sehingga persentasenya yaitu: 

  

   
    =   8,6 jadi untuk sampel petaninya sebanyak 9 orang. 

f) Desa Sukamanah mempunyai 12 petani, sehingga persentasenya yaitu: 

 

   
    = 2,7 jadi untuk sampel petaninya sebanyak 3 orang. 

g) Desa Sukamaju  mempunyai 46 petani, sehingga persentasenya yaitu: 

  

   
    = 10,3 jadi untuk sampel petaninya sebanyak 10 orang. 

h) Desa Rahong  mempunyai 8 petani, sehingga persentasenya yaitu: 

 

   
     = 1,8 jadi untuk sampel petaninya sebanyak 2 orang. 

i) Desa Simagalih  mempunyai 28 petani, sehingga persentasenya yaitu: 

  

   
     = 6,3 jadi untuk sampel petaninya sebanyak 6 orang. 

Setelah perhitungan diatas, maka dapat diketahui proporsi sampel dari tiap desa di 

tiga kecamatan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 

Tabel Jumlah Petani dan Sebaran Responden 

No Nama Kecamatan/Desa Jumlah Petani Jumlah 

Responden 

Kecamatan Karang Tengah     

1 Desa Bojong 37 12 

2 Desa Hegarmanah 31 10 

3 Desa Sabandar 27 9 

4 Desa Maleber 17 6 

5 Desa Sindangasih 26 9 

6 Desa Sukamanah 8 3 

Kecamatan Cianjur    

7 Desa Sukamaju 31 10 

Kecamatan Cilaku    

8 Desa Rahong 5 2 

9 Desa Sirnagalih 19 6 

Jumlah 202 67 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, 

Sample Tracer Studi Cianjur Outer Ring Road 2010 & Olahan penulis 

 

Teknik menentukan responden ketika berada di lapangan dilakukan secara 

aksidental yaitu dengan mendatangi langsung para petani yang masih tinggal di 

kecamatan tersebut yang lahannya terkena dampak pembangunan jalan lingkar 

timur di tiga Kecamatan Kabupaten Cianjur. 

F. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian 

adalah sebagai berikut :   
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Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Instrumen 

No. Variabel Indikator Jenis 

Metode 

Jenis Pertanyaan 

1. Pembangunan 

Jalan Lingkar 

Timur 

Kabupaten 

Cianjur 

Luas 

lahan/harga 

lahan 

Wawancara 1. Berapakah luas lahan 

yang  Ibu/Bapak/ 

Saudara/i miliki? 

2. Berasa sisa luas lahan 

pertanian setelah ada 

pembangunan? 

3. Berapa harga lahan  

Ibu/Bapak/Saudara/I 

ketika dibeli oleh 

pemerintah (per m
2
)?  

  Petani yang 

terkena 

dampak 

pembangunan 

Wawancara 1. Status lahan pertanian 

yang saudara usahakan 

adalah... (menyewa, 

sebagian milik pribadi, 

milik pribadi) 

2. Komoditas apa saja yang 

diusahakan oleh  Ibu/ 

Bapak/Saudara/i  ? 

2. Orientasi 

mata 

pencaharian 

petani 

Jenis 

Pekerjaan 

Wawancara 1. Apa jenis pekerjaan 

sebelum dan sesudah 

pembangunan jalan 

lingkar timur Cianjur? 

3. Peningkatan 

taraf hidup 

Tingkat 

pendapatan 

Wawancara 1. Berapakah penghasilan 

yang Ibu/Bapak/Saudara/i  

dapat sebelum dan 

sesudah pembangunan 

jalan lingkar timur 

Cianjur (perbulan)? 

2. Apakah  Ibu/Bapak/ 

Saudara/i  memiliki 

penghasilan tambahan? 

3. Jika ya, berapa 

penghasilan tambahan 

yang  Ibu/Bapak/ 

Saudara/i dapat sebelum 

dan sesudah 

pembangunan jalan 

lingkar timur Cianjur? 
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4. Berapa biaya hidup 

rumah tangga  Ibu/Bapak/ 

Saudara/i selama 1 bulan 

saat ini? 

  Status 

Kepemilikan 

Wawancara 1. Apakah status 

kepemilikan tempat 

tinggal yang 

Ibu/Bapak/Saudara/i   

tempati? 

2. Apa saja alat elektronik, 

sarana komunikasi, 

transportasi yang 

Ibu/Bapak/Saudara/i 

miliki? 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahapan yang  dilakukan untuk 

mempermudah pelaksanaan analisis. Dalam studi ini, pengumpulan data 

terdiri atas dua cara, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data 

sekunder. 

a. Pengumpulan Data Primer. 

Pengumpulan data ini merupakan teknik pengumpulan yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, baik melalui pengamatan (observasi) langsung 

maupun penyebaran kuesioner pada responden yang terkait, dan dilakukan 

dengan 2 cara, yaitu: 

 Observasi  lapangan  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan 

dengan pengamatan di lapangan dan mendokumentasikan perkembangan 

guna  lahan,  aktivitas  kota  serta  sosial  masyarakat  di  sekitar  rencana 

pembangunan jalan lingkar utara dalam bentuk foto, sketsa atau data 

tertulis baik narasi maupun numerik. 

 Kuesioner adalah teknik  data dengan  menggunakan daftar pertanyaan 

yang   sifatnya  tertutup   dan   terbuka.   Dalam   penelitian   ini   dipakai 

kuesioner  bersifat  tertutup  dengan  maksud  bahwa  jawaban  kuesioner 

telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternatif yang 

telah disediakan yang mungkin turut mewarnai dalam keputusannya 
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terhadap   status   kepemilikan    lahan,    maupun  rencana perubahan 

penggunaan lahan yang mungkin terjadi karena nilai opportunity yang 

mungkin diharapkannya di kawasan tersebut. 

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan Data Sekunder yaitu pengumpulan secara tidak langsung 

dari sumber/obyeknya. Data ini berupa rencana pembangunan dan data 

numerik yang dapat diperoleh melalui buku literatur, dokumen penelitian 

atau melalui kajian literatur sendiri. Sumber yang terkait bisa dari institusi 

pemerintah, pendidikan maupun swasta. Instansi yang akan dituju adalah 

Bappeda, BPS, dan Dinas Pekerjaan Umum. 

 

H. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, maka 

tahapan selanjutnyaa adalah melaksanakan pengolahan data dengan langkah 

sebagai berikut : 

a. Tahap persiapan, langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui 

kelengkapan data yang terkumpul melalui instrument penelitian yaitu 

angket. 

b. Editing, langkah ini dilakukan untuk melihat atau memeriksa 

kesempurnaan, atau kejelasan dan benar tidaknya pengisian dari data 

yang masuk dan terkumpul. Melalui editing ini, suatu data akan 

terpastikan bisa terpakai atai tidak. 

c. Koding, langkah ini dilakukan dalam rangka pengklasifikasian kategori 

atau kelas-kelas dari jawaban atau informasi yang terekam, sehingga 

memudahkan proses berikutnya. 

d. Tabulasi data, langkah tersebut merupakan hasil dari editing dan coding 

di atas, data tersebut kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk tabel. 

e. Interpretasi, langkah ini dilakukan untukmMendeskripsikan data yang 

diperoleh, sesuai dengan pertanyaan dan maksud dalam penelitian. 
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I. Teknik Analisis Data 

Setelah data dari lapangan terkumpul dan selesai diolah maka proses 

selanjutnya adalah analisis data, adapun tahapan dalam menganalisis data adalah 

sebagai berikut: 

1.   Analisis persentase 

Analisis persentase digunakan untuk menghitung besarnya proporsi dalam 

setiap alternatif jawaban, sehingga kecenderungan jawaban responden dan 

fenomena lapangan dapat diketahui. Rumus analisis persentase adalah: 

p  
f

n
 x 1    

 Keterangan : 

p   = Persentase 

f  = Frekuensi setiap kategori jawaban 

n   = Jumlah seluruh responden 

100 % = Bilangan Konstanta 

Kriteria Persentase yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.5 

Tabel 3.5 

Kriteria Persentase 

(%) Keterangan 

0 Tidak ada 

01-24 Sebagian kecil 

25-49 Kurang dari setengahnya 

50 Setengahnya 

51-74 Lebih dari setengahnya 

75-99 Sebagian besar 

100 Seluruhnya 

  Sumber: Arikunto (2006) 
 

2.   Analisis Chi Square 

Dalam menganalisis pengaruh pembanguna jalan lingkar timur Cianjur 

terhadap perubahan orientasi mata pencaharian di Kabupaten Cianjur, 
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menggunakan jenis data interval. Adapun analisis statistik dalam penelitian ini 

menggunakan Analisis Chi Square (X
2
). Penggunaan analisis tersebut didasari 

oleh pendapat Sarwono (2  4:14), bahwa “uji ketergantungan Chi Square 

digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dua variable…”, dengan 

pengentuan kesimpulan : jika X
2
 hitung < X

2
 tabel, maka H0 diterima dan jika X

2
 

hitung > X
2
 tabel maka H1 diterima dengan taraf signifikansi yang digunakan 

adalah 10 % (0,1) atau tingkat kepercayaan 90 %. Adapun rumusnya adalah 

sebagai berikut 

  

   
        

  
 

Dimana : 

X
2
 = Nilai Chi-Square  

fo = frekuensi observasi/pengamatan 

fe = frekuensi ekspetasi/harapan 
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A. Kerangka Berpikir 

 

 
Pembangunan Jalan Lingkar Timur 

Cianjur 

Kebutuhan Lahan 

Bergesernya Mata Pencaharian dari 
Sektor Pertanian ke Sektor non-

Pertanian 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Perubahan Tata Guna Lahan 

Pertanian Menjadi Jalan 

Pengalihan Lahan Pertanian 

Baru 

Membuka lahan 
pertanian baru di 

tempat lain 

Perubahan Orientasi Mata 
Pencaharian 

Peningkatan Taraf Hidup 

Membeli Kebutuhan-
Kebutuhan Sekunder 
Memanfaatkan uang 

Hasil Ganti Rugi Lahan 

Permasalahan 

- Lahan pertanian menyempit 
- Jalan memberikan dampak terhadap 

perubahan pemanfaatan lahan dan 
lingkungan disekitarnya 

 


