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ABSTRAK 
 

Kecamatan Batukliang utara merupakan salah satu daerah yang memiliki 
banyak potensi alam yang mampu dikembangkan, salah satunya adalah pada 
sektor pertanian. Terdiri dari subsektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, 
dan perkebunan. Sektor pertanian mempunyai peran besar dalam menunjang 
kehidupan masyarakat Batukliang Utara. Aset alam yang banyak tersedia seperti 
air membuat kecamatan ini banyak dibuat persawahan yang mayoritas menanam 
padi dan hortikultura, akan tetapi pada tiga tahun terakhir masyarakat Batukliang 
Utara mulai mengalihkan usahatani menjadi usaha perikanan dengan mengubah 
sawah menjadi kolam ikan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapatan 
diantara usaha tersebut. Oleh karena itu, asumsi ini perlu dibuktikan dengan 
penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk: (1).Dampak alih fungsi lahan terhadap 
pendapatan petani. (2) Mengkaji faktor-faktor petani melakukan alih fungsi lahan. 
Pengolahan data dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Metode 
kuantitatif dilakukan untuk menghitung biaya-biaya pada proses usaha di lokasi 
penelitian. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk melihat daerah topografi 
dan alasan petani alih fungsi lahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan 
ikan lebih besar dari pada usahatani padi dengan indikasi R/C 3,15 dan B/C 2,99 
pada usaha ikan dan R/C 2,15 serta B/C 1,99 untuk usahatani padi. Demikian juga 
faktor-faktor yang menyebabkan petani melakukan alih fungsi lahan yaitu: 
pendapatan, luas lahan dan jumlah tanggungan keluarga. 

 
 

Kata kunci: alih fungsi lahan, pertimbangan, pendapatan usahatani padi dan ikan. 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

North Batukliang District is an area which has a lot of natural potential that can 
be developed, one of house is in the agricultural sector. Consist of food crops, 
livestock, fisheries and plantation sub-sectors. The agricultural sector a big role 
in supporting the peoples livs of the North Batukliang many available natural 
assets such as water made this sub-district filled with a lot of rice fields, the 
majority of which grow rice and agriculture, but in the las three years the people 
of North Batukliang began to divert their farming into a land fishery business by 
tunning ricr fields into fish ponds. This is because of the differences in income 
between these business. Therefore, this assumption needs to be proven by resesch. 
This study aims to: (1) The effect of land conversion functions on farmers income. 
(2) Assessing the factors of farmers doing land conversion function. Data 
processing is carried out both quantitavely and qualitatively. Quantitavely 
methods are carried out to calculate costs in the business process at the research 
location. Descriptive qualitative methods are used to look at the topographic area 
and reason why farmers want to change the land functions. The results of analysis 
show that fish income is greater than rice farming with indications of R/C 3,15 
and B/C 2,99 in the fish business and R/C 2,15 and B/C 1,99 for rice farming. It is 
seems the factors that cause farmers change the land functions are: income, land 
area and number of family dependents. 
 
Keywords: land conversion, consideration, income rice and fish. 
 

PENDAHULUAN I 
Sektor pertanian terbagi menjadi 5 subsektor yaitu tanaman pangan, 

peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan. Kelima sektor ini menjadi 

kebutuhan pokok manusia dalam melangsungkan hidupnya. Setiap sektor 

mempunyai ciri-ciri tersendiri dalam mengelolanya sehingga perlakuan pada 

setiap subsektor akan berbeda. Ada beberapa jenis subsektor yang cocok dikelola 

pada lahan sawah seperti: perikanan dan tanaman pangan. Lahan sawah menjadi 

cocok pada kedua subsektor ini karena keperluan akan air yang cukup banyak 

sehingga diperlukan perhatian lebin intensif dan memiliki penanganan yang 

berbeda.  

Kapubapten Lombok Tengah memiliki potensi budidaya ikan air tawar 

yang besar yaitu sekitar 15.291,57 Ha yang terdiri dari potensi 

pembudidayaan ikan di kolam sebesar 1.072 Ha, mina padi 2.250 Ha dan 

Pengembangan budidaya ikan melalui Sistem Keramba Jaringan (KJA) di 



 
 

perairan umun sekitar 11.969,57 Ha yang tersebar hampir di semua 

Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah. 

Kecamatan Batukliang utara merupakan salah satu daerah yang memiliki 

banyak potensi alam yang mampu dikembangkan, salah satunya adalah pada 

sektor pertanian. Terdiri dari subsektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, 

dan perkebunan. Sektor pertanian mempunyai peran besar dalam menunjang 

kehidupan masyarakat Batukliang Utara. Aset alam yang banyak tersedia seperti 

air membuat kecamatan ini banyak dibuat persawahan yang mayoritas menanam 

padi dan hortikultura, akan tetapi pada 3 tahun terakhir masyarakat Batukliang 

Utara mulai mengalihkan usahatani menjadi usaha perikanan dengan mengubah 

sawah menjadi kolam ikan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapatan 

diantara usaha tersebut. Oleh karena itu, asumsi ini perlu dibuktikan dengan 

penelitian. 

 Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan luas tanah sawah menurut 

jenis irigasi dan luas areal usaha perikanan di Kecamatan Batukliang Utara dapat 

dilihat pada table 1.1. 

 

Tabel 1.1. Luas Areal Usaha Perikanan di Kecamatan Batukliang Utara  

 

Desa 
Kolam (ha) Mina Padi (ha) Perairan Umum 

(ha) 
Kolam Air 
Deras (ha) 

Tahun Tahun Tahun  Tahun  
2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 

1. Mas-mas 0,50 1,35 4,37 3,87 3,81 3,81 - - 
2. Aik Bukak 2,10 3,90 45,32 44,68 3,39 3,39 2,00 2,00 
3. Setiling 0,37 1,85 24,91 24,54 1,74 1,74 - - 
4. Aik Berik 1,50 2,50 24,11 22,61 2,18 2,18 - - 
5. Teratak 1,10 3,60 25,58 24,58 2,88 2,88 - - 
6. Lantan 1,50 2,50 7,69 6,19 1,71 1,71 2,50 2,50 
7. Tanak Beak 0,64 1,70 5,02 2,92 1,92 1,92 - - 
8. Karang 

Sidemen 1,00 2,70 6,16 5,06 1,83 1,83 - - 

Jumlah 8,71 20,10 143,16 134,45 19,46 19,46 4,50 4,50 

Sumber: Kepala Cabang Dinas Pertanian Kecamatan Batukliang Utara (BP3K)      

               2017 



 
 

Berdasarkan tabel 1.2.dapat dilihat bahwa jumlah kolam ikan pada setiap 

tahunnya terus bertambah sehingga memberikan potensi  usaha perikanan menjadi 

peluang besar untuk daerah Batukliang Utara dan dimana didukung oleh iklim 

yang baik dan terdapat volume air yang banyak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
2.1. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

 

2.2. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani dan usahatani lahan sawah 

dan usaha ikan darat yang terdapat di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten 

Lombok Tengah. 

 
2.3. Penentuan Sampel 

2.3.1. Penentuan Daerah Sampel 

Penetapan lokasi pada penelitian ini dilakukan secara sengaja (Purposive 

Sampling) yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti didasarkan 

atas kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Wilayah yang diambil 

adalah Kecamatan Batukliang Utara. 

 
2.3.2. Penentuan Responden 

Penentuan jumlah petani responden dilakukan secara Quota Sampling  

yaitu 15 petani yang melakukan peralihan lahan sawah menjadi kolam ikan dan 15 

petani usahatani padi untuk masing-masing desa, sehingga keseluruhan responden 

adalah 60 petani. Sedangkan penentuan petani responden disetiap desa dilakukan 

secara Random Sampling, karena petani bersifat homogen. 

 
2.4. Jenis dan Sumber Data 

2.4.1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dara primer dan sekunder. 

 

 



 
 

2.5. Cara Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survey dan 

wawancara. 

 
2.6. Analisis Data 

2.6.1. Analisis Perbandingan Pendapatan Usaha Lahan Sawah dengan Usaha 
Ikan Darat 

Untuk mengetahui pendapatan mana yang lebih tinggi antara usaha lahan 

sawah dengan usaha ikan darat dilakukan dengan cara membandingkan 

pendapatan dari masing-masing usaha tersebut, pengujian dilakukan dengan 

menggunakan model ttest dengan taraf nyata 5%. Rumusan hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

Ho : X1 ≤ X2  

H1 : X1 > X2 

Keterangan: 

X1:   Pendapatan usaha ikan darat 

X2:   Pendapatan usaha lahan sawah 

Ho: Pendapatan usaha ikan darat kurang dari atau sama dengan     

           usaha lahan sawah 

H1: Pendapatan usaha ikan darat lebih tinggi dari usaha lahan    

           sawah 

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

 t = 	

( 	 ) 	( 	 )
( 	 )

 

Keterangan: 

X1   = Rata-rata pendapatan usaha ikan darat (Rp)   

X2   = Rata-rata pendapatan usaha lahan sawah (Rp) 

푆푑  = Varian pendapatan pada usaha ikan darat 

푆푑  = Varian pendapatan pada usaha lahan sawah  



 
 

n1   = Jumlah petani sampel usaha ikan darat 

n2   = Jumlah petani sampel usaha lahan sawah 

 

2.6.2. Analisis faktor-faktor yang Menyebabkan Peralihan Usaha Lahan 
Sawah ke Usaha Ikan Darat 

Hal yang menyebabkan peralihan usaha lahan sawah ke usaha ikan darat di 

Kecamatan Batukliang Utara adalah masalah pendapatan dan kebutuhan keluarga 

yang meningkat yang terdapat pada petani. Untuk itu dianalisa dengan model 

regresi logistik (Logit Model). Model logit adalah model regresi non-linier yang 

menghasilkan sebuah persamaan dimana variabel dipenden bersifat kategorikal 

atau kualitatif, yaitu masalah-masalah yang menyebabkan petani melakukan 

peralihan usaha lahan sawah ke ikan darat. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan regresi logistik (Logit) bioner terhadap variable bebas yang diduga 

sebagai hal yang mempengaruhi peralihan usaha lahan sawah ke usaha ikan darat. 

Adapun model logit tersebut diformulasikan sebagai berikut: 

Zi = In ( )
( )

= 	훽표 + 	훽 푋 + 	훽 푋 + 	훽 푋 + 	훽 푋  

Z1 = (1) Petani yang melakukan alih fungsi lahan sawah 

Z2 = (0) Petani yang tidak melakukan alih fungsi lahan sawah 

훽표, 훽 … .훽  = Intersep koefisien regresi  

X1          = Pendapatan Usahatani Padi 

X2             = Pendapatan Usaha ikan Darat 

X3          = Jumlah tanggungan keluarga  

X4                 = Luas lahan  



 
 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1.   Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang dibahas dalam penelitian ini meliputi umur, 

tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusahatani dan 

luas lahan. 

 

Tabel 3.1. Karakteristik Responden Usahatani Padi dan Usaha Ikan Darat di        
Kecamatan Batukliang Utara, 2018 

No Uraian 
Petani Padi Petani Ikan Darat 

Jumlah Presentase 
(%) Jumlah Presentase 

(%) 
1 Umur     
 20-29 6 20 4 13,33 
 30-59  21 70 25 83,33 
 >60  3 10 1 0,03 

Jumlah 30 100 30 100 
2 Tingkat Pendidikan     
 SD 7 23,23 3 10 
 SMP 12 40 9 30 
 SMA 9 30 18 60 
 PT 2 6,67 0 0 

Jumlah 30 100 30 100 
3. Pengalaman Berusahatani     
 1-5  8 26,67 30 100 
 5-20  21 70 0 0 
 >20 1 3,33 0 0 

Jumlah 30 100 30 100 
3. Luas lahan 

No Luas Lahan (Ha) Petani Padi 
(Orang) 

Presentase 
(%) 

Petani Ikan 
(Orang) Persentase (%) 

1 0,02 - 0,20 10 33,33 22 73,33 
2 0,21 - 0,40 14 46,67 7 23,33 
3 0,41 - 0,60 6 20 1 3,34 

Jumlah 30 100 30 100 
4. Jumlah Tanggungan Keluarga 

No  Tanggungan 
(Orang) 

Petani Padi 
(Orang) 

Presentase 
(%) 

Petani Ikan 
(Orang) Persentase (%) 

1 1-2  16 53,33 14 46,67 
2 
3 

3-4 
>5 

14 
0 

46,67 
0 

15 
1 

50, 
3,33 

Jumlah 30 100 30 100 
Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 



 
 

1. Umur Responden 

Rata-rata umur petani yang mengusahakan usahatani padi dan usaha ikan 

darat terdapat pada kisaran 30-59 tahun (Tabel 3.1). Rata-rata usia pada kedua 

usaha tersebut berada pada usia produktif, sehingga memungkinkan untuk 

menyerap inovasi yang baru untuk memajukan usahataninya. 

2. Tingkat Pendidikan 

Tabel 3.1.  menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani responden untuk 

usahatani padi dan usaha ikan darat cukup tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi 

berpengaruh pada kemampuan petani untuk mengadopsi teknologi dan inovasi 

baru serta penerapannya pada kegiatan usahataninya.  

3. Pengalaman Berusahatani 

Pada Tabel 3.1. persentase pengalaman berusahatani padi paling banyak pada 

kisaran 5-20 tahun dengan persentase 70 persen, hal ini menunjukkan bahwa 

pengalamanya sudah banyak dalam melakukan usahatani. Berbeda dengan usaha 

ikan darat bahwa seluruh responden memiliki pengalaman pada kisaran 1-5 tahun, 

ini karenakan alih fungsi lahan pada kedua daerah tersebut memasuki tahun 

ketiga. Dengan adanya asumsi petani bahwa usaha ikan akan mendapatkan 

pendapatan yang lebih banyak maka dari itu petani beralih dari berusahatani padi 

menjadi usaha ikan. 

4. Jumlah Tanggungan Keluarga 

Rata-rata jumlah tanggungan petani padi yaitu 2 orang, sedangkan petani ikan 

darat yaitu 3 orang, jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap perekonomian 

keluarga, hal ini membuat biaya hidup meningkat. 

5. Luas lahan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 46,67%  atau sebanyak 14 

orang yang mempunyai lahan berkisar 0,21-0,40 ha untuk petani padi, sedangkan 

untuk usaha ikan darat sebanyak 22 orang (73,33%) mempunyai lahan dengan 

luas 0,02-0,20 ha. Rata-rata luas lahan petani padi 0,29 ha, sedangkan usaha ikan 

darat adalah 0,19 ha.  



 
 

3.2.    Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi dan Usaha Ikan Darat 

3.2.1. Biaya Produksi 

 Biaya produksi merupakan seluruh pengeluaran untuk membiayai proses 

produksi dalam usahatani padi dan usaha ikan darat. 

1) Biaya Variabel 

 Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah 

produksi. 

a) Biaya Sarana Produksi dan Tenaga Kerja 

Tabel 3.2. Biaya Sarana Produksidan Tenaga Kerja Usahatani Padi dan Usaha 
Ikan Darat di Kecamatan Batukliang Utara, 2018 

 
Jenis Biaya Usahatani Padi Usaha Ikan Darat 

(Rp/LLG) (Rp/Ha) (Rp/LLG) (Rp/Ha) 
Saprodi 495.850 1.709.827 12.844.620 66.899.065 
Tenaga Kerja 1.066.497 3.677.583 1.240.167 6.459.200 
Total 1.562.347 5.387.410 14.047.236 73.358.265 
 

 Biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh petani dalam usahatani padi 

dan usaha ikan darat terdiri atas pembelian bibit/benih, pupuk, obat-obatan dan 

probiotik. Nilai biaya yang dikeluarkan pada usahatani padi per LLG sebesar Rp. 

495.850 dan rata-rata per hektar sebesar Rp. 1.709.827. Sedangkan biaya sarana 

produksi ikan yaitu Rp. 12.807.069/LLG dan Rp. 66.899.065/ha. 

 Rata-rata biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani usahatani padi 

adalah Rp. 1.066.497/LLG dan Rp. 3.677.583/ha sedangkan pada usaha ikan darat 

sebesar Rp.1.240.167/LLG dan Rp. 6.459.200/ha. 

2) Biaya Tetap 

Tabel 3.3. Biaya Tetap dan Lain-lain Pada Usahatani Padi dan Usaha Ikan Darat 

Kecamatan Batukliang Utara, 2018 

 
No Jenis Biaya Usahatani Padi Usaha Ikan Darat 

(Rp/LLG) (Rp/Ha) (Rp/LLG) (Rp/Ha) 
1 Penyusutan Alat 56.232 193.389 226.169 1.179.374 
2 Pajak Tanah 22.438 77.375 29.996 156.076 

Total 78.670 270.764 256.165 1.335.450 
 



 
 

Rata-rata biaya penyusutan peralatan dalam setahun usaha ikan darat 

memiliki biaya tetap lebih besar, yaitu sebesar Rp. 256.165 LLG dan per ha 

sebesar Rp.1.335.450, sedangkan usahatani padi memiliki biaya tetap sebesar 

Rp.78.670 LLG dan per ha sebesar Rp.270.764 (Tabel 3.3). Besarnya biaya 

penyusutan pada usaha ikan darat dikarenakan umur ekonomis jenis alat yang di 

pakai saat melakukan proses produksi tidak terlalu lama, sedangkan untuk biaya 

pajak tanah pada kedua jenis usaha ini tidak terlalu tinggi. Besarnya biaya pajak 

tanah pada usaha ikan yang menggunakan dua kali budidaya sebesar 

Rp.29.996/LLG/MT dan Rp.156.076/MT/ha, untuk usahatani padi yang mayoritas 

memakai tiga kali musim tanam sebesar Rp.22.438/MT/LLG dan per ha sebesar 

Rp.77.375/MT. 

  
3.2.2. Produksi dan Pendapatan 

Tabel 3.4. Produksi, Harga, Nilai Produksi, Total Biaya Produksi dan Pendapatan 
Usahatani Padi dan Usaha Ikan Darat di Kecamatan Batukliang 
Utara, 2018  

No Uraian Satuan 
Fisik 

Usahatani 
Padi 

Usaha Ikan 
Darat 

Usahatani 
Padi 

Usaha Ikan 
Darat 

Nilai/LLG Nilai/LLG Nilai/Ha Nilai/Ha 
1 Produksi Kg 981,7 2.153,9 3.385,1 11.218 
2 Harga Rp/Kg 5.000 21.000 5.000 21.000 
3 Penerimaan Rp 4.908.500 45.231.900 16.925.500 235.578.000 

4 Total Biaya 
Produksi Rp 1.641.017 14.340.952 5.658.174 74.693.715 

5 Pendapatan Rp 3.267.483 30.890.948 11.267.326 160.884.285 
 

6 R/C Rp 2,99 3,15 2,99 3,15 
7 B/C Rp 1,99 2,15 1,99 2,15 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 
 

Berdasarkan Tabel 3.4. diketahui bahwa rata-rata produksi usahatani padi 

lebih rendah daripada usaha ikan darat. Produksi padi diperoleh sebesar 

981,7kg/LLG dan3385,1kg/per ha dengan harga 5000/kg. Harga padi berkisar dari 

Rp.4.000 sampai Rp.5.500 per kg. Kondisi padi yang berbeda, menyebabkan 

harga padi berbeda, dalam penjualan petani telah ditentukan oleh kelompok 

tempat menjual hasil padi mereka dengan para pembeli mendatangi tempat 

produksi padi yang dimiliki petani. Rata-rata produksi usaha ikan darat yang 

dijual dalam bentuk ikan hidup adalah 2.153,9 kg/LLG dan 11.218 kg/ha dengan 



 
 

harga berkisar Rp.20.900 sampai Rp.23.000. Kisaran harga tersebut tergantung 

pada kesehatan ikan tersebut. Tabel 3.4. diatas juga menunjukkan bahwa R/C 

ratio dan pada usaha ikan darat  besarnya 3,15 sedangkan R/C ratio pada 

usahatani padi sebesar 2,99. Nilai R/C ratio lebih dari 1 menunjukkan bahwa 

kedua usaha tersebut efisien dan layak dengan nilai R/C ratio usaha ikan darat 

lebih besar dari pada usahatani padi. Pengertian R/C ratio 3,15 pada usaha ikan 

darat adalah bahwa dengan input 1,00 akan memberikan penerimaan sebesar Rp. 

3,15. Pada usahatani padi nilai R/C ratio 2,99 dengan pengertian bahwa dengan 

input 1,00 maka akan memberikan penerimaan sebesar Rp. 2,99. Lain halnya B/C 

ratio yang menghitung keuntungan petani di kurangi dengan total biaya produksi 

yang dimana diketahui B/C ratio pada usaha ikan sebesar 2,15 dan pada usahatani 

padi sebesar 1,99. Hal ini bermakna bahwa kedua usaha tersebut menguntungkan 

dikarenakan B/C ratio lebih dari 1. Pengertian B/C ratio sebesar 2,15 pada usaha 

ikan darat adalah dengan input 1,00 akan menghasilkan keuntungan sebesar 

Rp.2,15 sedangkan pada usahatani padi dengan dengan input 1,00 akan 

menghasilkan keuntungan sebesar Rp.1,99. 

 

3.3. Perbadingan Pendapatan Usahatani Padi dan Usaha Ikan Darat 

Tabel 3.5. Hasil Pengujian Perbandingan Pendapatan Usahatani Padi  
                 dan Usaha Ikan Darat 

 

Uraian 
Nilai 

T-hitung (α 0,05) T-tabel (α 0,05) Usaha ikan 
darat Usahatani padi 

Pendapatan 
(Rp/Ha) 160.884.285 11.267.326 37,99 2.03 

 

Berdasarkan Tabel 3.5, diketahui hasil uji-t menunjukkan bahwa nilai T-

hitung  lebih besar dibandingkan dengan T-tabel. Hal ini berarti, bahwa pendapatan 

usaha ikan darat lebih tinggi dibandingkan pendapatan usahatani padi.Hal ini 

sesuai dengan pendapat masyarakat bahwa perbedaan pendapatan adalah indikator 

utama peralihan lahan sawah dari usahatani padi.Perbedaan ini juga dapat terlihat 

dari R/C dan B/C ratiopada kedua usaha tersebutberbeda yang dimana 



 
 

penerimaan serta keuntungannya sangat berbeda jauh.Perbedaandisebabkan oleh 

jenis produk, jumlah produk dan harga jual yang diterima petani berbeda. 

 

3.5. Keputusan Petani Beralih fungsi Lahan Sawah Menjadi  Usaha Ikan      

Darat  

3.6. Penyebab yang Mempengaruhi Peralihan Lahan Sawah Menjadi Usaha  
         Ikan Darat di Kecamatan Batukliang Utara, 2018 

 
Variabel B P-Value (Sig) Exp(B) Keterangan 

Pendapatan 0 0.99 1,00 S* 
Luas lahan -3,051 1,00 0,47 S* 

Tanggungan 
Keluarga -1,72 1,00 0.17 S* 

Sumber :Data Primer Diolah (2018) 

Keterangan : 

*Variabel tersebut nyata pada taraf kepercayaan 95% 

Secara parsial, variabel yang berpengaruh nyata terhadap keputusan petani 

melakukan peralihan dari usahatani lahan sawah ke usaha ikan darat adalah 

variabel pendapatan, luas lahan dan tanggungan keluarga, berarti setiap kenaikkan 

pendapatan yang didapatkan dari hasil alih fungsi lahan sawah  maka akan 

meningkatkan peluang petani dalam melakukan peralihan usahatani lahan sawah 

ke usaha ikan darat.Karena, keuntungan usaha ikan darat lebih besar dari pada 

usahatani padi. Hal ini menjadi dorongan para petani untuk mengambil keputusan 

dalam melakukan alih fungs lahan.Variabel luas lahan berpengaruh signifikan 

pada taraf nyata kepercayaan 95%. Hal ini berbanding lurus dengan daerah 

penelitian bahwa petani memiliki lahan sempit sehingga para petani mencari 

alternatif lain untuk bisa memanfaatkan lahannya untuk mendapatkan hasil yang 

lebih baik.Variabel tanggungan keluarga berpengaruh nyata terhadap keputusan 

petani beralih fungsi lahan pada taraf nyata 95%. Hal ini berarti setiap terjadi 

penambahan keluarga maka akan membuat kebutuhan petani bertambah, sehingga 

meningkatkan peluang petani melakukan peralihan sawah beririgasi ke kolam ikan 

semakin meningkat. 



 
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
4.1.   Kesimpulan 

1. Alih fungsi lahan sawah dari usahatani padi ke usaha ikan darat lebih 

menguntungkan dengan indikasi nilaiR/C ratiopada usaha ikan sebesar 3,15 

dan pada usahatani padi sebesar 2,99. Demikian juga pada B/C ratio pada 

usaha ikan sebesar 2,15 dan usahatani padi sebesar 1,99. Pendapatan usaha 

ikan darat lebih  besar dibandingkan dengan pendapatan usahatani padi dengan 

penerimaan usahatani padi sebesar Rp.16.925.500/ha dengan biaya produksi 

Rp.4.908.500/ha, sehingga pendapatan yang didapatkan Rp.11.267.326/ha 

sedangkan biaya produksi pada usaha ikan darat sebesar Rp.74.693.715/ha, 

dengan penerimaan 235.278.000/ha, sehingga pendapatan Rp.160.884.285/ha. 

2. Faktor-faktor pertimbangan petani melakukan alih lahan sawah menjadi usaha 

ikan darat adalah pendapatan yang menjanjikan, luas lahan yang sempitdan 

tanggungan keluarga yang membutuhkan konsumsi lebih banyak. 

4.2.  Saran 

Adapun saran yang diberikan peneliti antara lain sebagai berikut: 

1. Pemerintah menyediakan infrasruktur dan marketing yang lebih baik agar 

para petani dapat menjalankan operasional usahanya dengan maksimal dan 

para petani tidak menjual hasil produksinya pada pedagang pengepul saja 

sehingga harga yang akan diterima petani tetap sesuai dengan harga pasar. 

2. Bagi petani akan lebih baik membuat inovasi baru yang tidak hanya menjual 

hasil panen secara mentah sebagai contoh membuat lesehan sebagai tempat 

berkunjung bagi wisatawan. 
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