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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif  

kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan dengan berdasarkan hasil 

implementasi dari undang-undang no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu 

no. 6 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Selanjutnya, untuk mengukur faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

pelaksanaan LP2B digunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang 

dikelompokkan ke dalam 3 variabel yaitu Kemandirian Pangan, Ketahanan 

Pangan, Kedaulatan Pangan, dengan mengambil sentra pertanian dikabupaten 

Pringsewu yang menjadi salah satu sentra pertanian padi di Provinsi Lampung.  

Menurut Sutopo (2006), penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun 

proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok 

yang ditemukan pada sasaran penelitian. Jenis sumber data secara menyeluruh 

yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, dapat dikelompokkan menjadi : 

(1) narasumber atau informan, (2) peristiwa, aktivitas dan perilaku, (3) tempat 

atau lokasi, (4) benda. gambar dan rekaman, (5) dokumen dan arsip (Sutopo, 

2006). 

3.2 Tahapan Penelitian  

      Didasarkan pada UU No. 41/2009 pasal 4, yaitu: 

a. Perencanaan dan Penetapan  

b. Pengembangan  

c. Penelitian   

d. Pemanfaatan 

e. Pembinaan  
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f. Pengendalian  

g. Pengawasan  

h. Sistem Informasi  

i. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani  

j. Pembiayaan  

k. Peranserta Masyarakat  

l. Dan ditambah dengan sanksi administrasi. 

       Aspek-aspek di atas[7] diukur dengan menggunakan metode AHP 

berdasarkan hasil implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 

tersebut yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga variabel, yaitu Kemandirian 

Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan berdasarkan dari tujuan 

PLP2B di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009. Untuk indikator terbagi 

pada masing-masing variabel. Terdapat 12 indikator yang berdasarkan pada ruang 

lingkup Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009, yaitu 4 indikator pada variabel 

Kemandirian, 3 indikator pada variabel Ketahanan, dan 5 indikator pada variabel 

Kedaulatan.Untuk lebih jelasnya mengenai masing-masing variabel dan indikator 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Konsep dasar dari AHP adalah 

penggunaan matrix pairwise comparison (matriks perbandingan berpasangan) 

untuk menghasilkan nilai bobot relatif antar kriteria maupun alternatif. Suatu 

kriteria dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam hal seberapa penting terhadap 

pencapaian tujuan di atasnya (Saaty, 1986). Peralatan utama AHP adalah sebuah 

hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Keberadaan hierarki 

memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub 

masalah, lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hierarki [9].  

 

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Ruang Lingkup PLP2B 

No Variabel Indikator Keterangan 

1. Kemandirian 

Pangan 

Perlindungan 

dan 
Pemberdayaan 

Petani 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 

melindungi dan memberdayakan petani, 

kelompok petani, koperasi petani, serta 

asosiasi petani (Pasal 61). Perlindungan 

Petani berupa pemberian jaminan (Pasal 62) 
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diantaranya : Harga komuditas pangan 

pokok yang menguntungkan, Memperoleh 

sarana produksi dan prasarana pertanian, 

Pemasaran hasil pertanian pangan pokok, 

Pengutamaan hasil pertanian pangan dalam 

negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan 

nasional, Ganti rugi akibat gagal panen.  

Pemberdayaan Petani meliputi (Pasal 63): 
Penguatan kelembagaan petani, Penyuluhan 

dan pelatihan untuk peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, Pemberian fasilitas 
sumber pembiayaan/permodalan, Pemberian 

bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian, 

Pembentukan Bank bagi petani, Pemberian 
fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah 

tangga petani, Pemberian fasilitas untuk 

mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

informasi. 

  Peran serta 

Masyarakat 

Masyarakat berperan serta dalam 

perlindungan kawasan dan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan yang dapat dilakukan 

secara perorangan atau berkelompok (Pasal 

67). 

  Pembiayaan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi, serta Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang 
diperoleh dari dana tanggung jawab social 

dan lingkungan dari badan usaha. Ketentuan 

lebih lanjut diatur dengan Peraturan 
Pemerintah (Pasal 66). 

 

  Pengawasan Pengawasan dilakukan untuk menjamin 

tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan yang dilaksanakan 

secara berjenjang oleh Pemerintah daerah 

provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota 
sesuai kewenangannya terhadap kinerja 

(Pasal 54 ayat 1 dan 2): 

 Perencanaan dan penetapan 

 Pengembangan 

 Pemanfaatan 

 Pembinaan 
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Dan Pengawasan meliputi Pelaporan, 
Pemantauan dan evaluasi. 

2. Ketahanan 

Pangan 

Perencanaam 

dan Penetapan 

Perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dilakukan berdasarkan 
perencanaan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan (Pasal 9 ayat 1) Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2009,dan 

perencanaan juga dijadikan dasar untuk 
menyusun prediksi jumlah produksi, luas 

baku lahan, dan sebaran lokasi lahan 

pertanian pangan berkelanjutan serta 
kegiatan yang menunjang (Pasal 10 ayat 1). 

Penetapan rencana perlindungan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan dimuat 

dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana 

Tahunan baik nasional melalui Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP), Provinsi, maupun 

Kabupaten/Kota. 

  Penelitian Penelitian dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota di Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan yang sudah ada 

maupun terhadap lahan Cadangan untuk 
ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan Cadangan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil 
penelitian Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan merupakan informasi publik 

yang dapat diakses oleh petani dan pengguna 

lainnya melalui Pusat Informasi  Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Pasal 30, 31, 32). 

  Pengendalian Pengendalian Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dilakukan secara 

terkoordinasi, dimana Pemerintah menunjuk 

Menteri untuk melakukan koordinasi 
tersebut (Pasal 36 ayat 1 dan 2). Lalu 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

melakukan pemberian: 

 Insentif 

 Disinsentif 

 Mekanisme perizinan 

 Proteksi  

 Penyuluhan 
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3. Kedaulatan 
Pangan 

Pengembangan Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertaian 

Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi 

dan ekstensifikasi lahan (Pasal 27 ayat 1) 

yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan masyarakat atau 

korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang 

agribisnis tanaman pangan (Pasal 27 ayat 2). 

Pemerintah Dearah Provinsi, Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota melakukan 

inventarisasi dan identifikasi (Pasal 27 ayat 

4). 

  Pemanfaatan Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin 

konservasi tanah dan air, dimana Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab 

atas hal tersebut (Pasal 33 ayat 1-3). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Sistem Informasi Ketersediaan data yang dapat diakases oleh 
masyarakat yang meliputi Kawasan 

pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan 

dalam RTRW, LP2B ditetapkan dalam 
RTRW, Lahan cadangan pertanian pangan 

berkelanjutan ditetapkan oleh Bupati, dan 

tanah terlantar serta subyeknya. 

  Pembinaan Pembinaan meliputi (Pasal 35 ayat 2) : 

 Koordinasi Perlindungan 

 Sosialisasi peraturan perundang-

undangan 

 Pemberian bimbingan, supervise, dan 

konsultasi 

 Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan 

kepada masyarakat 

 Penyebarluasan informasi Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

 Peningkatan kesadaran dan tanggung 

jawab masyarakat 
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  Sanksi 
Administratif 

Sanksi administratif dapat berupa : 

 Peringatan tertulis 

 Penghentian sementara kegiatan 

 Penghentian sementara pelayanan 

umum 

 Penutupan lokasi 

 Pencabutan izin 

 Pembatalan izin 

 Pembongkaran bangunan 

 Pemulihan fungsi lahan 

 Pencabutan insentif 

 Denda administratif 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

       Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak diantara 104045’25” – 

10508’42” Bujur Timur (BT) dan 508’10”- 5034’27” Lintang Selatan (LS), 

dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625 km2 atau 62.500 Ha atau hanya setara 

dengan 2% luas wilayah Provinsi Lampung. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 
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3.4 Data dan Jenis Data 

       Data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Data dan Jenis Data Penelitian 

No Data Jenis Data Tahun Sumber Data 

1. 

Sebaran Lahan Baku 

Sawah Kabupaten 

Pringsewu 

Sekunder 2019 

Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) 

Kabupaten Pringsewu 

 Peta RBI Sekunder 2019 INA-Geoportal 

2     

 

3.5 Kerangka Berpikir 

 Kerangka Pikir yang dibuat untuk penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventarisasi ruang lingkup 

dalam UU Nomor 41 tahun 

2009 

Analisis Luas Baku 

Lahan Sawah Tahun 

2019. 

Kajian Peraturan Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (PLP2B)  

Metode AHP (Analytical 

Hierarchy Process) untuk 

penentuan bobot ruang lingkup 

PLP2B 

 Kemandirian Pangan 

 Ketahanan Pangan 

 Kedaulatan Pangan 

Analisis Kesesuaian Kebijakan 

terhadap kondisi pertanian 

Kabupaten Pringsewu 
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3.6  Pengolahan Data 

Langkah dan Proses Pengolahan Metode AHP sebagai berikut  

       Proses penyelesaian metode AHP dalam penelitian ini adalah menetukan 

peringkat dan pembobotan terhadap indikator-indikator penyusun kesesuaian 

kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di 

Kabupaten. Adapun langkah-langkah dalam metode AHP [9], adalah sebagai 

berikut: 

a) Membuat kuesioner yang akan di isi oleh beberapa pakar dalam penelitian. 

Hasil kuesioner tersebut dijadikan input utama dalam memperoleh bobot dari 

masing-masing kriteria sehingga dapat digunakan untuk memperoleh 

klasifikasi dalam penelitian. Pengisian kuesioner diberi skala 1-9 dimana 

semakin ke angka 9 menyatakan tingkat kepentingan satu elemen mutlak 

lebih penting dari lainnya, sedangkan semakin ke angka 1 tingkat kepentingan 

dari beberapa kriteria mempunyai tingkat kepentingan yang sama penting. 

Tabel 3.3 Skala Perbandingan Secara Berpasangan dalam Pembobotan 

Tingkat 

Kepentingan 
Definisi 

1 Kedua elemen sama penting 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dari yang lain 

5 Elemen yang satu lebih penting dari yang lain 

7 
Satu elemen jelas lebih penting daripada elemen 

lainnya 

9 Satu elemen mutlak lebih penting dari elemen lainnya 

2,4,6,8 Nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan 

Kebalikan 
Kebalikan Kebalikan nilai tingkat keputusan dari 

skala 1-9 

(Sumber, Saaty,1991) 

b) Dalam memperoleh bobot menggunakan metode AHP, dilakukan dengan 

pengisian kuesioner yang di isi oleh beberapa pakar. 

c) Hasil dari kuesioner di input ke dalam perangkat lunak Expert Choice V11 

dalam bentuk matrixs pairwise comparsion (matriks berpasangan) dengan 

inkonsistensi kurang dari 0,1 sehingga matriks dapat dikatakan konsisten. 



 
 

25 
 

d) Setelah matriks dinyatakan konsisten maka akan diperoleh peringkat bobot 

dari masing-masing indikator. Indikator dengan bobot paling tinggi 

nilainya adalah lebih penting dibandingkan indikator lainnya. 

e) Skor bobot yang didapatkan kemudian digunakan untuk mendapatkan nilai 

dari masing-masing faktor penyusun PLP2B. Dibutuhkan beberapa orang 

ahli dan praktisi dalam melakukan penilaian terhadap indikator PLP2B. 

Adapun ahli dan praktisi tersebut dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel 3.4 Tim Ahli dalam Penentuan Bobot Variabel dan Indikator PLP2B 

No Nama Latar Belakang Pendidikan Profesi 

1 
Bapak Zulkarnaen 

S.Si  
Kepala Seksi Lahan dan Irigasi Dinas 

Pertanian Kabupaten Pringsewu 
Praktisi 

2  Hendrik Affery 
Kepala Sub Seksi PGT Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pringsewu 
Praktisi 

3 
 Dr.Abdullah Aman 

Damai 
Wakil Dekan 02 Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung 
Akademisi 
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Berikut merupakan Kerangka Kerja dalam penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian 

 

Kajian Peraturan PLP2B 

Inventarisasi ruang lingkup 

dalam UU No. 41 tahun 2009 

tentang PLP2B  

Metode AHP (Analytical 

Hierarchy Process) untuk 

penentuan bobot ruang lingkup 

Menentukan Variabel dan 

Indikator untuk Pembuatan 

Kuisioner yang diisi oleh 

judgement 

Pengolahan Data 

menggunakan Software 

Expert Choice V11 

Hasil 

Peta Sebaran Baku Lahan 

Sawah Kabupaten 

Pringsewu (2019) 

Analisis Kesesuaian 

Kebijakan Terhadap Kondisi 

Pertanian Kabupaten 

Pringsewu 
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      Tahapan kerangka kerja yang harus dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

dengan melakukan Kajian Peraturan tentang PLP2B yaitu Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 2009 dan Perda Kabupaten Pringsewu Nomor 6 tahun 2015, lalu 

melakukan Inventarisasi ruang lingkup yang terdapat di dalam Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 2009. Dalam penelitian ini menggunakan metode AHP 

(Analytycal Hierarchy Process) untuk penentuan bobot dengan membuat 

kuisioner yang akan diisi oleh 3 judgement baik dari instansi maupun ahli , yang 

nantinya hasil dari penelitian ini dapat mengetahui ruang lingkup apa saja yang 

memiliki bobot terbesar dalam kebijakan LP2B di Kabupaten Pringsewu, 

selanjutnya setelah mendapatkan bobot yang telah diisi oleh 3 judgement tersebut 

dilakukan pengolahan data menggunakan Software Expert Choice V11 untuk 

mendapatkan bobot dari masing-masing variabel dan indikator ruang lingkup 

dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009. Hasil dari 3 judgment tersebut di 

input ke dalam Software Expert Choice V11 dalam bentuk matriks pairwise 

comparsion (matriks berpasangan) untuk mendapatkan hasil inkonsistensi, hasil 

tersebut dapat dikatakan konsisten apabila < 0,1. Untuk pembuatan sebaran lahan 

baku sawah di Kabupaten Pringsewu menggunakan data dari BPN Kabupaten 

Pringsewu yang nantinya peta sebaran lahan baku sawah tersebut dapat dijadikan 

acuan untuk penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


