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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Teori Pendapatan 

Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas 

jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, 

maupun laba, tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses 

produksi (Sudremi, 2010). 

Definisi lain dari pendapatan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari 

pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut meliputi 

(Suyanto, 2000): 

a. Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya 

menyewakan rumah, tanah. 

b. Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun pegawai 

negeri. 

c. Bunga karena menanamkan modal di bank ataupun perusahaan, 

misalnya mendepositokan uang di bank dan membeli saham. 

d. Hasil dari usaha wiraswasta, misalnya berdagangm beternak, 

mendirikan perusahaan ataupun bertani. 

Masyarakat yang mempunyai penghasilan yang kecil, hasil dari 

pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk keluarga yang 

berpenghasilan menengah mereka lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan 

pokok yang layak seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan lain-lain, 

sedangkan keluarga yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan mereka akan 

memenuhi segala keinginan yang mereka inginkan. 

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistika (2014) 

membedakan pendapatan menjadi 4 golongan sebagai berikut: 

a. Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan rata-rata 

lebih dari Rp.3.500.000 per bulan 
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b. Golongan pendapatan tinggi, adalah jika pendapatan rata-rata antara 

Rp.2.500.000 – s/d Rp.3.500.000 per bulan 

c. Golongan pendapatan sedang, adalah jika pendapatan rata-rata antara 

Rp.1.500.000 – s/d Rp.2.500.000 per bulan 

d. Golongan pendapatan rendah, adalah jika pendapatan rata-rata kurang 

dari Rp.1.500.000 per bulan 

Adapun upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut seuatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan (Pasal 30 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003). UMR adalah Upah 

Minimum Regional yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman 

dengan cakupan wilayah provinsi. Dahulu, UMR banyak menjadi acuan dalam 

penetapan nominal gaji sehingga istilah ini banyak dikenal di masyarakat. Namun 

dengan peraturan kementrian ketenagakerjaan yang baru (Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013), istilah ini sudah tidak 

digunakan lagi dan digantikan oleh UMP dan UMK. UMP adalah Upah Minimum 

Provinsi yang menggantikan UMR. Cakupan wilayahnya adalah seluruh wilayah 

dalam satu provinsi baik kota maupun kabupaten. UMK adalah Upah Minimum 

Kota/ Kabupaten yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten tertentu. 

Penetapannya dipengaruhi oleh otonomi daerah dan UMP dimana kota/kabupaten 

tersebut berada. 

Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat provinsi atau di tingkat 

kabupaten/kotamadya, dimana Gubernur menetapkan besaran Upah Minimum 

Provinsi (UMP) atau upah minimum Kabupaten/Kotamadya (UMK) (Kepmen 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2000). Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 

2012 di Provinsi Lampung sebesar Rp.975.000 (BPS, 2020). Sedangkan pada 

tahun 2019 Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Lampung sebesar 

Rp.2.241.269 (SK Gubernur, 2019).  
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2.2 Lahan Pertanian 

Lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukan untuk usaha 

pertanian (UU No 41 Tahun 2009). Menurut Sumaryo dan Tahlim (2005) dalam 

Hendrawan, F.Y. (2016) menyebutkan bahwa manfaat lahan pertanian dapat 

dibagi menjadi dua kategori. Pertama, use values/personal use values atau nilai 

penggunan. Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usaha tani 

yang dilakukan pada sumber daya lahan pertanian. Kedua non use values dapat 

pula disebut sebagai intrinsic values atau manfaat bawaan. Manfaat ini tercipta 

dengan sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi 

dari pemilik lahan pertanian termasuk dalam kategori ini. 

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat 

Indonesia yang bercorak agraris karena mayoritas penduduk Indonesia 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Lahan pertanian dibagi menjadi 

lahan kering dan lahan basah. Dimana lahan pertanian basah adalah lahan-lahan 

yang secara biofisik sesuai untuk pengembangan lahan sawah, meliputi lahan 

sawah yang ada saat ini, lahan rawa, maupun non rawa yang memungkinkan 

untuk digenangi atau diirigasi. Sedangkan lahan kering didefinisikan sebagai 

hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian 

besar waktu dalam setahun atau sepanjang waktu (Hidayat dan Mulyani, 2002). 

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, penyediaan lahan 

sawah sangat penting karena sebagian besar produksi beras yang merupakan 

bahan pangan pokok dihasilkan dari lahan sawah. Bahan pangan lainnya seperti 

jagung, kedelai, kacang tanah, dan sayuran juga dihasilkan dari lahan sawah di 

sampung dari lahan kering. Penyediaan lahan pertanian untuk pangan saat ini 

menghadapi takanan akibat persaingan dengan sektor lain. Hal ini terjadi akibat 

pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Kondisi demikian 

menyebabkan lahan pertanian pangan dihadapkan kepada masalah penurunan luas 

lahan akibat dialihfungsikan ke penggunaan non pertanian. 
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2.3 Alih Fungsi Lahan 

Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan 

adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya 

semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak 

negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi 

lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan 

oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya 

tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik (Fitrianingsih, 2017). Pada 

tingkatan mikro, proses alih fungsi lahan pertanian (konversi lahan) dapat 

dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain (Irawan & Friyatno, 

2002) . Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang 

lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih 

fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, 

terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan. Proses alih fungsi 

lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung melalui dua 

tahapan, yaitu: 

a. Pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain 

b. Pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian 

Konversi lahan dapat dilakukan oleh orang atau individu kepada individu 

dan individu dengan dengan pemerintah untuk kegiatan non pertanian sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah di daerah tersebut. Proses terjadinya alih 

fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian disebabkan oleh beberapa 

faktor. Menurut hasil kajian Kustiwan (1997) dalam Supriyadi (2004) ada tiga 

faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah, yaitu: 

1. Faktor Eksternal, adalah faktor-faktor dinamika pertumbuhan 

perkotaan, demografi maupun ekonomi, yang mendorong terjadinya 

alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non pertanian; 

2. Faktor Internal, adalah kondisi sosial-ekonomi rumah tangga 

pertanian penggunaan lahan yang mendorong lepasnya kepemilikan 

lahan, dan; 
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3. Faktor Kebijaksanaan Pemerintah.  

Konversi lahan di tingkat wilayah secara tidak langsung dipengaruhi oleh 

(Pakpahan & Anwar, 1989): 

a. Perubahan struktur ekonomi 

b. Pertumbuhan penduduk 

c. Arus urbanisasi 

d. Konsistensi implementasi rencana tata ruang 

Sedangkan secara langsung konversi lahan sawah dipengaruhi oleh: 

a. Pertumbuhan pembangunan sarana transportasi 

b. Pertumbuhan lahan untuk industry 

c. Pertumbuhan sarana permukiman 

d. Sebaran lahan sawah 

Alih fungsi lahan ke sektor non pertanian dapat terjadi karena petani 

merasa pendapatan yang didapatkan dari hasil pertanian dirasa kurang mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Ini bisa terjadi karena semakin lama tingkat kesuburan lahan 

pertanian semakin berkurang. Apalagi jika di daerah tersebut sektor industri terus 

mengalami peningkatan. Perkembangkan sektor industri akan menarik penduduk 

dari luar kota untuk datang ke kota tersebut, sehingga pertumbuhan penduduk 

juga akan mengalami peningkatan. Karena kedua faktor tersebut jumlah alih 

fungsi lahan terus bertambah. 

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan mendorong 

peningkatan permintaan lahan untuk berbagai kebutuhan, seperti pertanian, 

industri, jasa dan kegiatan lainnya. Konversi lahan sawah menjadi bentuk 

penggunaan lainnya tidak terlepas dari situasi ekonomi secara keseluruhan 

(Anwar, 1993). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan beberapa sektor 

ekonomi tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan sektor tersebut membutuhkan lahan 

yang lebih luas. Apabila lahan sawah letaknya dekat dengan sumber pertumbuhan 

ekonomi maka akan menggeser penggunaannya ke bentuk lain seperti perumahan, 

pertokoan, pabrik dan jalan. Hal ini terjadi karena land rent per satuan luas yang 

diperoleh dari aktivitas baru lebih tinggi dari pada yang dihasilkan lahan sawah. 
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Perubahan guna lahan tersebut akan menurunkan produksi pertanian, menurunkan 

tingkat konsumsi pangan, terjadi perubahan sosial yang merugikan, dan 

menurunnya kualitas lingkungan hidup (Hasibuan, 2015). 

Perubahan dari aspek ekonomi merupakan proses berubahnya sistem di 

masyarakat yang meliputi perubahan kehidupan perekonomian masyarakat 

tersebut. Perubahan aspek ekonomi meliputi perubahan mata pencaharian, 

perubahan penghasilan, bahkan sampai peningkatan taraf kehidupan yang lebih 

baik. Perubahan dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar maupunn dari dalam 

masyarakat itu sendiri. Perubahan yang terjadi karena faktor dari dalam yaitu 

karena adanta perubahan sikap dan perasaan bahwa ingin merubah struktur yang 

sudah ada menjadi lebih baik lagi. Sedangkan perubahan dari faktor luas terjadi 

akibat tekanan budaya atau perubahan lingkungan alam dalam masyarakat 

(Soekanto, 2006 dalam Prasetya, 2015). 

Sumaryanto et al., (1996) dalam Irawan et al., (2015) menyatakan 

konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dapat menimbulkan dampak 

negatif terhadap pembangunan pertanian, yaitu (a) secara langsung konversi lahan 

pertanian ke nonpertanian telah menurunkan kapasitas produksi pertanian; (b) 

rusaknya sistem pengairan di daerah produksi yang sudah dibangun; dan (c) 

hilangnya investasi yang telah ditanamkan dalam membangun waduk, jaringan 

irigasi, dan percetakan sawah.  

Dampak konversi lahan pertanian menyangkut berbagai dimensi 

kepentingan yang luas yaitu tidak hanya mengancam keberlanjutan swasembada 

pangan, tetapi juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, pemubaziran 

investasi irigasi, pemerataan kesejahteraan, kualitas lingkungan hidup dan 

kemapanan struktur sosial masyarakat (Dwipradyana, 2014 dalam Ante dkk, 

2016). Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial ekonomi 

masyarakat terutama dalam struktur mata pencaharian (Prasetya, 2015). Menurut 

Totok Mardikanto (2003), alih fungsi lahan juga berpengaruh pada perubahan 

pendapatan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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2.4 Dinamika Lahan dan Penggunaan Lahan 

Sistem lahan adalah sistem manusia-lingkungan yang terdiri dari 

penggunaan lahan, tutupan lahan, dan ekosistem terrestrial (Baja, 2012). 

Penggunaan lahan menghubungkan manusia dengan lingkungan biofisik. 

Sebaliknya, karakteristik dan perubahan lingkungan biofisik mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam penggunaan lahan. Dengan demikian, terjadi suatu 

keadaan yang kontinyu yang dihasilkan dari interaksi antara subsistem alam 

(biofisik) dan/atau subsistem manusia (sosial) dari lahan, sepanjang perubahan 

dari keadaan alami (hutan, pertanian) ke keadaan berkembang (perkotaan). 

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah, pengambilan 

keputusan baik oleh individu, kelompok, maupun lembaga formal pemerintah 

dipengaruhi oleh pilihan-pilihan (choices) dan kondisi sosial ekonomi, politik, dan 

budaya melalui dukungan sistem ekologi dan/atau sistem sosial. Tampak bahwa 

dinamika kontinyu ini tidak harus selalu bergerak ke arah meningkatnya dominasi 

manusia dan dampak yang ditimbulkannya.  

 

 

Sumber :  Buku Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah Pendekatan Spasial dan 
Aplikasinya, 2012 

GAMBAR 2.1 

INTERAKSI ANTARA DINAMIKA ALAMI (NATURAL) DAN SOSIAL 

DALAM TATA GUNA LAHAN (BRAIMOH AND VLEK, 2008) 



28 
 

 
 

Menurut Soemarwoto (1994:188-189), menjelaskan bahwa perubahan 

yang terjadi pada lingkungan sosial budaya masyarakat akan menimbulkan 

tekanan penduduk terhadap kebutuhan lahan. Tekanan penduduk yang besar 

terhadap kebutuhan lahan ini diperbesar oleh bertambahnya luas lahan pertanian 

yang digunakan untuk keperluan lain, misalnya permukiman, jalan dan industri. 

Perubahan penggunaan lahan sebagai suatu proses perubahan dari penggunaan 

lahan sebelumnya ke penggunaan lahan lainnya, dapat bersifat permanen maupun 

sementara. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi logis adanya pertumbuhan dan 

transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang terus 

berkembang. 

Perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian berkaitan erat 

dengan perubahan orientasi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Selanjutnya, 

Soemarwoto (1994:188-189) menyatakan bahwa perubahan penggunaan yang 

cepat di perkotaan dipengaruhi oleh empat faktor, antara lain: 

1. Adanya konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya; 

2. Aksesibilitas terhadap pusat kegiatan dan pusat kota; 

3. Jaringan jalan dan sarana transporyasi; 

4. Orbitasi, yakni jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan 

pusat-pusat pelayanan yang lebih tinggi. 

Menurut Lee, 1885 dalam (Yuliawati, 2003:22) menyebutkan bahwa, 

perubahan pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh enam faktor penting, yaitu 

karakteristik fisikal dari lahan, peraturan-peraturan mengenai pemanfaatan lahan, 

karakteristik personal pemilik lahan, banyak sedikitnya utilitas umum, derajat 

aksesibilitas lahan dan inisiatif para pembangun. Selanjutnya dikatakan bahwa 

proses perubahan pemanfaatan lahan secara horizontal dapat dibedakan menjadi 

tiga macam tipe perubahan: 

a. Proses perubahan bentuk pemafaatan lahan pertanian menjadi bentuk 

pemanfaatan lahan permukiman; 

b. Proses perubahan bentuk pemanfaatan lahan pertanian menjadi 

bentuk pemanfaatan lahan industrial; 

c. Proses perubahan bentuk pemanfaatan lahan pertanian menjadi 

bentuk pemanfaatan lahan perkantoran pemerintah. 


