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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dibuat simpulan berikut: 

1. Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangoloso, Kabupaten Malang adalah wilayah 

pingggiran Kota Malang yang teridetifikasi terkena perluasan kegiatan perkotaan 

dari Kota Malang karena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Desa 

Kepuharjo yang semakin meningkat. Lahan pertanian dialihfungsikan menjadi 

lahan terbangun dengan fungsi penggunaan untuk kegiatan perkotaan, seperti 

industri, perdagangan dan terutama pembangunan perumahan oleh pengembang 

sehingga mengurangi luas lahan kebun dan sawah irigasi  di Desa Kepuharjo 

dari 424.73 Ha pada tahun 1990 menjadi 407.52 Ha pada tahun 2010; dan 

2. Berdasarkan hasil analisis faktor terhadap 24 variabel yang menurut teori 

mempengaruhi petani dalam mempertahankan pertanian, didapatkan bahwa 

hanya lima variabel yang sangat berpengaruh dengan membentuk dua faktor. 

Faktor pertama adalah variable bantuan sarana-prasarana usahatani, bantuan 

tekhnologi usahatani dan pengadaan asuransi usahatani, sedangkan faktor kedua 

adalah variabel lahan sebagai sumber pangan dan lahan sebagai sumber 

pendapatan. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Bagi Pemerintah 

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat lebih 

memperhatikan fenomena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian karena 

tingginya fenomena tersebut terutama di kawasan pinggiran kota yang sangat 

rawan pengaruh dari pusat kota dan mempertimbangkan dampak merugikan 

yang akan ditimbulkan; 

2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat lebih 

memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan bahwa muatan peraturan 

tersebut harus mendukung upaya mempertahankan lahan pertanian dengan tegas 

dan jelas serta diadakan penyuluhan mengenai peraturan tersebut kepada 

masyarakat; 
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3. Dengan adanya hasil penelitian bahwa luas kepemilikan lahan, modal sosial 

terhadap lahan, rekayasa pembeli dan ketersediaan buruh tani merupakan 

kondisi yang menjadi alasan bagi petani untuk tidak mempertahankan sistem 

pertanian (guna lahan pertanian dan sistem kegiatannya), maka diharapkan ada 

upaya dari pemerintah untuk meminimalkan kondisi tersebut sehingga petani 

tetap mempertahankan sistem pertanian (guna lahan pertanian dan sistem 

kegiatannya); dan 

4. Dengan adanya hasil penelitian bahwa bantuan sarana-prasarana usahatani, 

bantuan tekhnologi usahatani, pengadaan asuransi usahatani, serta lahan sebagai 

sumber pangan dan lahan sebagai sumber pendapatan merupakan faktor yang 

menjadi preferensi petani agar mempertahankan sistem pertanian (guna lahan 

pertanian dan sistem kegiatannya), maka diharapkan pemerintah dapat 

menghasilkan kebijakan yang berpijak pada faktor-faktor tersebut jika ingin 

mempertahankan sistem pertanian (guna lahan pertanian dan sistem 

kegiatannya) dan memandang keterlibatan masyarakat sebagai hal yang penting. 

 

5.2.2 Saran Bagi Peneliti 

1. Perlu kajian yang lebih mendalam dengan menggunakan unit-unit wilayah yang 

lebih kecil untuk mengetahui lokasi peruntukan setiap faktor sehingga dapat 

diketahui secara lebih jelas mengenai lokasi suatu faktor dapat memberikan 

pengaruh yang besar bagi petani dalam mempertahankan sistem pertanian (guna 

lahan pertanian dan sistem kegiatannya); dan 

2. Perlu kajian yang lebih mendalam mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian 

ke non pertanian bagi wilayah dan penduduk wilayah tersebut. 
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