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ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONVERSI  LAHAN
PANGAN  PADI MENJADI  LAHAN PERKEBUNAN SAWIT

SUMATERA UTARA

Rafida Khairani
e-mail rafida_kh@yahoo.co.id

Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia

ABSTRACT

Land conversion is rife, it is because the policy does not specifically
provided by the government and not utilizing the correct legal procedures,
development politics obscure and not integrated so that there is a
pragmatic development. Poor condition are small farmers who can not
afford a small rice paddy acreage conversion for plantations initial
investment costs are high. Many strange sights which the narrow paddy
fields surrounded by palm plantations in North Sumatra and some small
paddy farmers have sold to wealthy farmers to oil palm plantations. There
are several factors that cause this to happen. This study tried to look at the
cause of some of the factors that influence the occurrence of food crop
paddy land conversion to oil palm plantations in North Sumatra. The data
used in this study is a secondary data in the form of time series data and
primary data in the form of questionnaires to farmers in the form of an
interview. The analytical method used for secondary data is Ordinary
Least Square (OLS) with analysis software program Eviews version 7.1.
While the methods of analysis used for primary data is the probit logit
models. From the results of the dilakuakan peneliian, farmers exchange
rate, index petanaman, the benchmark price of imported rice and
government jointly significant effect on the occurrence of food conversion.
Partially, respectively, the negative effect of exchange rate farmers,
cropping index of negative affect, positive affect import prices and the
government benchmark has positive influence on the occurrence of food
conversion. (2) The results of the logit model analysis of income
negatively affect the food conversion. And the results of the probit model
states that the level of education of farmers under the elementary school
land conversion of food is equal to (84%) and less educated above
primary school land conversion of food (41%).

Keywords: exchange rate farmers, cropping index, the import of rice, the
price of benchmark government
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A. Latar Belakang Masalah
Saat ini luas lahan pertanian pangan

yang ada semakin terancam. Sedangkan
kebutuhan pangan meningkat sejalan dengan
peningkatan jumlah penduduk.
Diprediksikan peningkatan jumlah
penduduk tiap tahunnya adalah sekitarr 1,49
persen  per tahun (3,5 juta jiwa). Rusli
(2005:3) mengungkapkan bahwa dengan
meningkatnya jumlah penduduk, rasio
antara manusia dan lahan menjadi semakin
besar, sekalipun pemanfaatan setiap jengkal
lahan sangat dipengaruhi taraf
perkembangan kebudayaan suatu
masyarakat. Pertumbuhan penduduk
menyebabkan persediaan lahan semakin
kecil. Indonesia harus cermat dalam melihat
keadaan ini, dengan peningkatan yang
begitu pesat maka kebutuhan pangan
hendaknya harus lebih diperhatikan. Jumlah
penduduk tersebut secara tidak langsung
turut memicu terjadinya konversi lahan
pertanian pangan untuk pemukiman
penduduk, industri, perkebunan, jalan dan
pengembangan kota.

Pentingnya pertanian yang
dipandang sebagai kunci untuk mengurangi
kemiskinan yang begitu luas di daerah
pedesaan. Saat ini perkebunan dianggap
menjadi salah satu usaha dalam
meningkatkan pembangunan daerah.  Petani
tidak memiliki lahan yang luas dan modal
yang besar. Oleh karena itu, pemerintah
harus bisa mengatasi dan melindungi orang
miskin dalam memastikan keadilan
prosedural dalam pembangunan proyek
pertanian dan pemanfaatan lahan yang
mereka miliki. Pada dasarnya pembangunan
pertanian bertujuan  untuk melindungi orang
miskin dan memastikan keadilan prosedural
dalam pembangunan pertanian. Prosedur
hukum yang benar berkaitan dengan
pelaksanaan perlindungan hak menguasai
sumberdaya yang adil bagi masyarakat.

Alih fungsi lahan yang marak terjadi
saat ini disebabkan karena tidak tegasnya
kebijakan yang disediakan pemerintah dan
tidak memanfaatkan prosedur hukum yang
benar, politik pembangunan  tidak jelas
arahnya dan tidak terintegrasi sehingga
pembangunan yang ada pragmatis.
Pembangunan satu sektor  yang
mengorbankan sektor lain sering terjadi di
Indonesia. Hal ini sering dilakukan karena
motif  mencari keuntungan finansial
individu tanpa pertimbangan matang dalam
jangka panjang. Sehingga orang mampu
akan menyebabkan orang miskin semakin
menderita. Keadaan inilah salah satu alasan
sektor pertanian Indonesia tertinggal dengan
negara lain.

Aset penting yang dimiliki petani
adalah lahan pertanian tempat mereka
berusaha tani. Pilihan yang dilakukan petani
merupakan pilihan yang rasional dengan
berbagai pertimbangan. Tak jarang petani
mengganti-ganti jenis tanaman yang ditanam
seperti padi dan jagung menjadi tanaman
perkebunanan. Yang menjadi masalah
adalah jika dibiarkan dan  tanpa pengawasan
ekstra maka tidak menutup kemungkinan hal
ini akan menjadi sebab terganggunya
ketahanan pangan. Santosa (2013:4)
Profesor dari Institut Pertanian Bogor
menilai Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono tidak memenuhi janjinya
menambah area lahan pertanian pangan
seluas 7 juta  hektar menjadi se r 15 juta
hektar dari kondisi awal 7,9 juta hektar.
Beliau berjanji pada tahun 2004 awal
kepemimpinannya bersama Wakil Presiden
Yusuf Kalla pada tahun 2005 sampai akhir
kepemimpinan. Di akhir pemerintahannya
yang terjadi justru sebaliknya. Lahan
pertanian pangan menyusut dari 7,9 juta
hektar menjadi 7,3 hektar.

Menteri Pertanian Suswono  berkata,
”Saya harap ada diversifikasi dalam
pembiayaan untuk tanaman pangan, karena



Jurnal Manajemen Prima Volume VIII, Nomor I, Tahun 2018
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6128

kebun kelapa sawit yang ada sekarang lebih
dari 9 juta hektar, sedangkan luas sawah
hanya 7,9 juta hektar yang artinya sudah
melampaui.” Menurut beliau semua pihak
harus waspada dengan dengan konversi
areal tanaman pangan ke perkebunan karena
faktanya kebun kelapa sawit yang ada di
Indonesia sekarang sudah jauh lebih luas
daripada sawah. Zen (2012:2) Kondisi yang
memprihatinkan adalah petani kecil yang
areal sawahnya kurang dari ½ ha tidak
mampu melakukan konversi karena biaya
investasi awal perkebunan yang tinggi.
Banyak pemandangan yang aneh dimana
areal sawah yang sempit dikelilingi oleh
perkebunan sawit di Sumatera Utara  dan
sebagian sawah petani kecil telah dijual
kepada petani kaya untuk perkebunan kelapa
sawit.

Menurut Tim Penelitian Ketahanan
Pangan dan Kemiskinan, beberapa
komponen yang harus dicapai dalam
ketahan pangan adalah kecukupan
ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan
pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim
atau dari tahun ke tahun,
aksebilitas/keterjangkauan terhadap pangan
dan kualitas keamanan pangan. Sedangkan
ukuran keamanan pangan bisa dilihat dari
ada atau tidaknya bahan makanan yang
mengandung protein hewani dan/atau nabati
yang dikonsumsi dalam suatu rumah tangga.
Dengan terpenuhinya ketahanan pangan
tentunya bisa diikuti dengan keamanan
pangan.

Berkurangnya jumlah luas panen
padi yang ada di Sumatera Utara.
Berkurangnya luas lahan di satu sektor,
maka artinya ada penambahan lahan di
sektor lain. Dari data yang yang dipaparkan
pada Laporan BPS Sumatera Utara terjadi
kenaikan luas tanaman perkebunan. Sesuai
dengan pendapat menteri Pertanian Suwono
yang menyatakan bahwa adanya
penambahan luas lahan perkebunan dan

berkurangnya luas lahan pertanian tanaman
pangan merupakan masalah yang harus
ditangani dengan cermat. Terjadinya alih
fungsi lahan sawah ke tanaman perkebunan
memiliki beberapa alasan yaitu pendapatan
perkebunan lebih tinggi dengan resiko yang
lebih rendah, nilai jual agunan/ kebun lebih
tinggi, biaya produksi perkebunan lebih
rendah, dan terbatasnya ketersediaan air.

Dalam penelitian ini peneliti akan
mengambil Provinsi Sumatera Utara sebagai
wilayah penelitian. Dari laporan hasil sensus
Pertanian 2013, usaha pertanian di Sumatera
Utara  di dominasi oleh rumah tangga.
Jumlah rumah tangga usaha pertanian tahun
2013 adalah 1.327.729 rumah tangga yang
menurun 11,01 persen jika dibandingkan
dengan tahun 2003 1.492.104. Sedangkan
jumlah perusahaan pertanian yang berbadan
hukum tahun 2013 tercatat 420 perusahaan
dan pelaku usaha lainnya sebanyak 352 unit.
Kabupaten Simalungun tercatat sebagai
kabupaten dengan jumlah rumah tangga
usaha pertanian terbanyak tahun 2013 yaitu
sebanyak 126.388 rumah tangga dan
Kabupaten Langkat sebagai kabupaten yang
memiliki jumlah perusahaan pertanian
berbadan hukum  terbanyak. Sedangkan
penurunan jumlah rumah tangga usaha
pertanian terbesar adalah  di Kabupaten Deli
Serdang dengan pertumbuhan jumlah rumah
tangga usaha pertanian turun sebesar
31,75%.

Faktor yang mendorong petani
melakukan konversi lahan pertanian dan
beralih ke  lahan perkebunan dengan
beberapa penelitian yang pernah dilakukan.
Menurut Kursianto (2011:13) terjadinya alih
fungsi lahan sawah ke tanaman kelapa sawit
disebabkan oleh pendapatan usaha tani
kelapa sawit lebih tinggi dengan tingkat
resiko yang lebih rendah, nilai jual/ agunan
kebun lebih tinggi, biaya produksi usaha tani
lebih rendah, dan terbatasnya ketersediaan
air.
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Zen (2012:13) Perubahan iklim dan
variabilitas iklim menyebabkan bencana
alam seperti banjir dan kekeringan yang
bersamaan dengan kurangnya
pengembangan dan pemeliharaan sistem
irigasi menyebabkan luas panen berkurang
dan penurunan frekuensi panen. Luas panen
berkurang menyebabkan tidak ada
pertambahan produksi padi yang signifikan.
Penurunan panen bersamaan dengan harga
pupuk yang terus meningkat, biaya
produksi, kebijakan harga pemerintah yang
menetapkan HPP yang terlalu rendahsehingg
atidak mampubersaing dengan tengkulak,
dan impor beras mempengaruhi NTP petani
padi rendah yang menyebabkan petani
melakukan alih fungsi lahan.

Penelitian ini juga akan melihat
preferensi petani untuk mengetahui alasan
petani melakukan konversi lahan. Preferensi
merupakan keinginan atau kecenderungan
seseorang untuk melakukan tindakan di
suatu tempat yang dipengaruhi oleh
variabel-variabel. Preferensi petani dalam
megkonversi lahan merupakan
kecenderungan petani untuk memilih dan
melakukan tindakan untuk konversi lahan.
Dari beberapa penelitian tersebut peneliti
tertarik untuk mengambil beberapa indikator
yang peneliti anggap mempengaruhi
konversi lahan pangan: Indeks Pertanaman,
Nilai Tukar Petani, Impor beras dan Harga
Patokan Pemerintah. Keempat variabel
inilah yang akan menjadi variabel bebas
yang mempengaruhi konversi lahan.

Keempat faktor tersebut akan
menjadi variabel bebas penelitian ini dengan
pembahasan konversi lahan pertanian
tanaman pangan  menjadi lahan perkebunan
dan dari pemaparan di atas peneliti
menetapkan judul penelitian yaitu “Analisis
Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Konversi  Lahan  Pangan Padi  Menjadi
Lahan  Perkebunan Sawit Sumatera Utara”.

B. METODOLOGI  PENELITIAN
Dari data yang telah peneliti survei,

sampel petani yang peneliti ambil hanya 60
petani setiap kabupaten, dimana 30 petani
yang tidak melakukan konversi lahan dan 30
yang melakukan konversi lahan. Seluruh
jumlah petani masih memasukkan semua
petani yaitu petani tanaman pangan,
perkebunan, hortikultura, perikanan,
peternakan, kehutanan dan jasa pertanian
lainnya. Tidak data asli petani tanaman
pangan dan perkebunan. Hal ini dikarena
peneliti belum tidak mendapat data ril pada
Dinas Pertanian, sehingga peneliti masih
memasukkan data sementara dari BPS. Akan
tetapi ini merupakan gambaran yang akan
menjadi responden dan cara pengambilan
jumlah responden. Sementara itu dalam
rangka penghematan biaya dan waktu,
peneliti akan mengambil jumlah responden
10% dari total petani tanaman pangan dan
perkebunan. Dalam penelitian yang penulis
lakukan, data yang telah penulis dapatkan
akan diolah dengan menggunakan tenis
analisa data, berikut beberapa teknis yang
akan penulis lakukan untuk penelitia ini:
Metode Deskriptif Kualitatif

Metode ini dengan penjelasan
berbentuk narasi dan tabel-tabel hasil
pengumpulan data primer maupun data
sekunder. Penjelasan sesuai dengan realita
yang ada. Peneliti akan menjadikan wilayah
Simalungun, Deli Serdang dan Langkat
karena peneliti merasa ketiga kabupaten ini
yang banyak terjadi konversi lahan pangan.
Metode Deskriptif Kuantitatif

- Model regresi dengan persamaan
regresi linier berganda pengaruh
indeks pertanaman, nilai tukar
petani, impor, dan harga patokan
pemerintah terhadap konversi lahan
pangan sebagai berikut :

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ….. + βnXn + e
Keterangan:
Y´ = konversi lahan padi
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X1 = indeks pertanaman tanaman
padi

X2 = nilai tukar petani tanaman
padi

X3 = impor beras
X4 = harga patokan

pemerintah komoditi gabah
a = konstanta (nilai Y´

apabila X1, X2 …..Xn = 0)
b = koefisien regresi (nilai

peningkatan ataupun penurunan)
e = error term

- Model regresi dengan persamaan
regresi linier berganda pengaruh
indeks pertanaman, nilai tukar
petani, impor, dan harga patokan
pemerintah terhadap produksi
pangan sebagai berikut :
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ….. +

βnXn + e
- Tabulasi Silang antara variabel-

variabel yang diambil dari hasil
interview.

C. Perkembangan Luas Lahan Sawah
Dan Perkebunan Sumatera Utara
Provinsi Sumatea Utara memiliki

luas lahan perkebunan terbesar kedua
setelah Riau. Kenaikan luas lahan
perkebunan yang signifikan terlihat jelas
dari data BPS Sumatera Utara yang
menunjukkan luas lahan perkebunan
meningkat signifikan. Berdeda dengan lahan
sawah tanaman pangan, menurun secara
perlahan sehingga mengakibatkan adanya
gap yang tinggi antara luas lahan sawah dan
lahan perkebunan sawit dan karet. Keadaan
ini tentunya memiliki alasan mengapa
sampai terjadi alih fungsi lahan. Terdapat
dampak negatif yang diakibatkan oleh
terjadinya alih fungsi lahan tersebut.
Tentunya akan mengurangi hasil produksi
pangan di Sumatera Utara yang akan
menyebabkan terganggunya kondisi

ketahanan pangan Sumatera Utara itu
sendiri.

Grafik 1 Perkembangan Luas Lahan Sawah
Dan Perkebunan

Sumatera Utara 1994 – 2013

Sumber : Dinas Pertanian Sumatera Utara,
BPS Sumatera Utara

Grafik 1 di atas menunjukkan jelas
bahwa luas lahan perkebunan sawit dan
karet meningkat signifikan tentunya
berbanding terbalik jika dibandingkan
dengan  luas lahan sawah Sumatera  Utara
yang menurun secara perlahan.

Banyak faktor yang menyebabkan
terjadinya naik turun luas lahan sawah dan
perkebunan. Kenaikan dan penurunan ini
disebabkan terjadinya penambahan luas
lahan yang ditetapkan pemerintah. Sampai
saat ini penyebab terjadinya alih fungsi
lahan Sumtera Utara diantaranya :
kurangnya irigasi, penetapan jenis tanaman
pada lahan oleh pemerintah setempat, pupuk
yang mahal yang menyebabkan petani tidak
sanggup lagi untuk membeli, keadaan sawah
yang dikelilingi sawit sehingga
mengharuskan sawah berubah menjadi
sawit, resiko yang kecil, proses pengawasan
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lahan yang lebih ketat juga ekstra dan lain
sebagainya.

D. Perkembangan Konversi Lahan
Pangan dan Perkebunan Sumatera
Utara
Maraknya alih fungsi lahan yang

terjadi saat ini menjadi perhatian yang
khusus. Lahan yang paling banyak
terkonversi adalah jenis lahan sawah, yang
beralih fungsi menjadi lahan kering. Padahal
ada yang   lupakan bahwasannya dari lahan
pangan khususnya sawah adalah sumber
pangan. Nugrahadi (2012:6) melakukan
penelitian dan  menganggap sebagai sektor
kunci untuk peningkatan pendapatan. Luas
lahan pertanian, khususnya lahan sawah
berhubungan dengan tingkat produksi padi.
Konversi lahan sawah yang terus terjadi
tentu saja ikut mempengaruhi produksi padi
di Sumatera Utara. Jika luas lahan sawah
terus berkurang karena adanya konversi,
maka sudah tentu produksi padi juga akan
ikut berkurang.

Berikut merupakan gambaran jumlah
lahan pangan sawah yang telah terkonvensi.
Grafik 2 Gambar Luas Lahan Pangan yang

Terkonvensi 1994 -2013

Sumber : Dinas Pertanian Sumatera Utara,
BPS Sumutera Utara

Beberapa faktor yang menyebabkan
terjadinya naik turun luas lahan sawah
Sumtera Utara diantaranya : kurangnya
irigasi, penetapan jenis tanaman pada lahan
oleh pemerintah setempat, pupuk yang

mahal yang menyebabkan petani tidak
sanggup lagi untuk membeli, keadaan sawah
yang dikelilingi sawit sehingga
mengharuskan sawah berubah menjadi
sawit, resiko yang besar, proses pengawasan
lahan yang intens dan lain sebagainya.

E. Perkembangan Nilai Tukar Petani
(NTP)

NTP merupakan salah satu indikator
dalam menentukan tingkat kesejahteraan
petani. Nilai tukar petani dapat bervariasi di
setiap daerah dan berfluktuasi seiring waktu.
Nilai tukar petani dihitung secara skala
nasional maupun lokal.  Berikut merupakan
gambaran nilai tukar petani sejak tahun 1994
– 2013:

Grafik 3 Perkembangan Nilai Tukar Petani
Tanaman Pangan dan Perkebunan Sumatera

Utara 1994 – 2013

Sumber : Dinas Pertanian Sumatera Utara,
BPS Sumutera Utara

Dari gambaran grafik di atas
tentunya bisa dilihat bahwa nilai tukar petani
tanaman pangan itu masih di bawah jika
dibandingkan dengan nilai tukar petani
perkebunan. Banyak hal yang menjadi
alasan nilai tukar petani perkebunan lebih
tinggi dari pada tanaman pangan, proses
pengawasan tanaman sebelum panen yang
tidak begitu besar, harga pupuk yang lebih
sedikit, panen yang jauh lebih sering jika
dibandingkan dengan sawah. Hal ini
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menunjukkan bahwa menjadi petani
perkebunan masih sejahtera dibandingkan
dengan petani tanaman pangan.

F. Perkembangan Indeks Pertanaman
(IP)
Kondisi IP pada sawah di Sumatera

Utara masih tergolong rendah. Pada tahun
2013, indeks pertanaman Sumatera Utara
sebesar 1,68. Hal ini masih jauh
dibandingkan daerah Jawa yang sudah
mencapai indeks pertanaman sebesar 2,6.
Sumatera Utara masih tertinggal jika
dibandingkan dengan wilayah Jawa. Artinya
wilayah Sumatera Utara belum bisa
mencapai dua kali panen dalam satu tahun.
Berikut merupakan gambaran Indeks
pertanaman Sumatera Utara.

Grafik 4. Perkembangan Nilai Indeks
Pertanaman Tanaman Pangan  Sumatera

Utara 1994 – 2013

Sumber : Dinas Pertanian Sumatera Utara
Indeks pertanaman Sumatera Utara

pada tahun 2013 ini 1,68 dalam setahun, hal
ini masih berada di bawah pulau Jawa
dimana indeks pertanamannya sudah
mencapai 2,6 dalam setahun. Hal ini
tentunya menginformasikan bahwa
Sumatera Utara indeks pertanaman masih
rendah. Nilai rata-rata dari perkembangan
nilai tukar petani Sumatera Utara belum
pernah mencapai dua dalam setahun, hal ini
dikarenakan kurangnya pengetahuan petani

untuk pengolahan tanaman pangan untuk
hasil  yang lebih maksimal.

G.Perkembangan Harga Patokan
Pemerintah Komoditi Gabah
(HPP)

Berikut merupakan gambaran Harga
Patokan Pemerintah untuk harga pembelian
gabah oleh pemerintah. Berdasarkan data
yang ada, tampak terlihat gambaran HPP
beras meningkat setiap tahunnya.

Grafik 5 Perkembangan Harga Patokan
Pemerintah Sumatera Utara 1994 – 2013

S
umber : Dinas Pertanian Sumatera Utara,

BPS Sumutera Utara
Gambaran harga patokan pemerintah

ternyata berada di atas dari harga petani, itu
artinya pemerintah belum bisa melindungi
petani. Sampai saat ini petani lebih nyaman
menjual beras kepada tengkulak. Sehingga
wajarlah terjadi impor beras yang dilakukan
bulog dari daerah lain.

Perkembangan Impor Beras Sumatera
Utara (M)

Sumatera Utara merupakan sentra
produksi beras, mengingat banyaknya
produksi beras yang dihasilkan dari
Sumatera Utara. Akan tetapi saat ini petani
lebih merasa nyaman jika menjual berasnya
langsung ke tengkulak yang menyebabkan
cadangan beras untuk Sumatera Utara itu
menurun setiap tahunnya. Hal ini tentunya
terlihat dan tergambar dari grafik di bawah
ini. Pengadaan beras dari Sumatera utara
sendiri menurun setiap tahunnya. Kondisi ini
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memaksa untuk melakukan impor beras dari
Sumatera Utara.
Grafik 6. Pengadaan Lokal dan Impor Beras
Sumatera Utara 1994 – 2013

Sumber : Dinas Pertanian Sumatera Utara,
BPS Sumutera Utara

Dari gambar di atas tampak jelas
bahwa pengadaan beras dari luar daerah
Sumatera Utara sejak tahun 1994 adalah 0
sampai tahun 1997, setelah saat itu sampai
saat ini Sumatera Utara melakukan impor
daerah luar daerah dan luar negeri. Keadaan
ini tentunya berbanding terbalik jika
dibandingkan dengan dengan pengadaan
lokal dari Sumatera Utara. Menurut Laporan
Bulog 2011 Pengadaan lokal Sumatera
Utara cenderung menurun sampai angka nol
alasan inilah yang menjadi alasan perum
Bulog untuk melakukan pengadaan beras
impor dari luar daerah.

H.Hasil Estimasi Regresi Beraganda
Konversi Pangan
Indeks pertanaman merupakan

kemampuan suatu lahan dalam
menghasilkan suatu output produksi dalam
satu tahun. Lahan merupakan salah satu
fungsi produksi dari  hasil yang diproduksi.
Saat ini indeks pertanaman provinsi
sumatera Utara 1,66 artinya hasil panen
suatu lahan bisa 1,66 kali dalam setahun.
Tentunya hal ini menjadi alasan mengapa
konversi lahan pangan itu terjadi.

Nilai tukar petani merupakan salah
satu indikator dalam menentukan tingkat
kesejahteraan petani. Indikator untuk
melihat tingkat kesejahteraan petani di
pedesaan pada tahun  tertentu dibandingkan
dengan keadaan tahun dasarnya.

Impor merupakan transaksi
pembelian suatu barang/jasa dari wilayah
lain untuk di konsumsi di wilayah tersebut.
Kebijakan untuk mengimpor beras merupak
strategi yang dianggap bisa menjadi
alternatif ketahanan pangan di suatu
wilayah. Jika impor terus menerus dilakukan
oleh pemerintah, tentunya petani tidak
bergairah untuk tetap memproduksi apalagi
harga impor beras cenderung dibawah harga
beras domestik.

Harga patokan pemerintah
merupakan harga yang sudah dipatokkan
pemerintah tentunya HPP akan membantu
dari sisi deman. Tapi untuk kenyataannya
harga patokan pemerintah di bawah harga
petani sehingga menyebabkan petani tidak
bergairah untuk tetap menanam tanaman
pangan tersbut.  Keadaan ini merpakan
gambaran  terjadinya konversi lahan pangan.

Setelah melalui beberapa pengujian
asumsi klasik sesuai dengan metodologi dan
data bebas dari penyimpangan
multikolinearitas, hetorkedasitas da
autokorelasi, kemudian peneliti melakukan
uji regresi berganda dengan data (Lampiran
1) dan hasilnya menggambarkan faktor-
faktor yang menjadikan terjadinya konversi
lahan Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Akhir Estimasi Regresi
Konversi Lahan

Dependent Variable: KONVERSI
Method: Least Squares
Date: 09/07/14   Time: 08:30
Sample: 1 20
Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 68978.67 25558.07 2.698900 0.0182
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NTP -822.7825 336.7770 -2.443108 0.0296
IP -6086.378 9947.622 -0.611843 0.5512
M 0.000158 2.38E-05 6.620758 0.0000

HPP 14.33216 1.492990 9.599631 0.0000

R-squared 0.972238 Mean dependent var 15301.94
Adjusted R-
squared 0.963696 S.D. dependent var 19776.39
S.E. of
regression 3768.119 Akaike info criterion 19.53667
Sum squared
resid 1.85E+08 Schwarz criterion 19.78400
Log
likelihood -170.8301 Hannan-Quinn criter. 19.57078
F-statistic 113.8169 Durbin-Watson stat 1.966133
Prob(F-
statistic) 0.000000

Sumber : Diolah dari Lampiran 1
Dari hasil regresi berganda di atas

diperoleh dari lampiran 1 (data hasil
estimasi adalah hasil yang telah di log).

Berdasarkan Tabel Regresi di atas
penulis mengajukan persamaan regresi yang
telah lolos uji asumsi klasik sehingga
diyakini telah bisa dipegunakan untuk
melakukan estimasi dan layak dijadikan
model yang mampu menggambarkan faktor-
faktor yang mempengaruhi terjadinya
konversi lahan pangan menjadi lahan
perkebunan Sumatera Utara.
Persamaan regresi yang diperoleh hasil uji di
atas adalah sebagai berikut:
konversi = 68978,67 – 822,78 NTP –

6086,38 IP +
0,000158 M +
14,33 HPP

Keterangan :
Konversi  = Konversi lahan pangan padi
NTP         = Nilai tukar petani tanaman

pangan
IP = indeks pertanaman tanaman

pangan
M             = harga patokan pemerintah

komoditi gabah
HPP = impor beras

I. Hasil Uji Lobit
Dependent Variable: KONVERSI

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
Date: 08/26/14   Time: 15:42
Sample: 1 60
Included observations: 60
Convergence achieved after 6 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

C 2.43 0.63 3.86 0.0001
PEND -0.63 0.18 -3.58 0.0003

McFadden R-
squared 0.55 Mean dependent var 0.50
S.D.
dependent
var 0.50 S.E. of regression 0.26
Akaike info
criterion 0.69 Sum squared resid 4.02
Schwarz
criterion 0.76 Log likelihood -18.83
Hannan-
Quinn criter. 0.72 Deviance 37.66
Restr.
Deviance 83.18 Restr. log likelihood -41.59
LR statistic 45.52 Avg. log likelihood -0.31
Prob(LR
statistic) 0.00

Obs with
Dep=0 30 Total obs 60
Obs with
Dep=1 30

Dalam model logit nilai statistik t
tidak berlaku karena probabilitas berada di
kisaran 0 dan 1. Sebagai gantinya,
digunakan nilai statistik Z, yang
karakteristiknya mirip dengan nilai t. pada
hasil di atas, nilai z menunjukkan nilai -3,58.
yang berarti signifikan. Sedangkan nilai
coefficient determinasi (R2) yang digunakan
adalah R2

McFadden. Nilai R2
McF = 0,55.

Hasil di atas dapat digunakan untuk
melakukan prediksi. Misalnya saja
seseorang dengan penghasilan Rp
1.000.000,-, berapa besar kemungkinannya
untuk melakuakan konversi lahan.

LI = ln =  2,43 – 0,63 (1)

= 1,8
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= = 6

p = = -1,2=  120%

Berarti orang tersebut kemungkinan
untuk melakukan konversi lahan adalah
120%. Estimasi terhadap beberapa tingkat
pendapatan yang diperoleh dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Hitungan Analisis Logit
c

(b0)
b1 Pendapatan Ln(p/(1-

p))
p/(1-

p)
P

(%)

2,43
2,43
2,43

-
0,63

-
0,63

-
0,63

1
2
3

1,8
1,2
0,5

6
3,3
1,6

(120)
(140)
(270)

Dari hasil hitungan di atas terlihat
bahwa semakin besar pendapatan seseorang
dalam melakukan usaha tani yang dilakukan
maka kemungkinan penurunan (persentase)
untuk melakukan konversi lahan akan
semakin kecil.

J. Hasil Uji Probit
Hasil analisis logit dari kemungkinan

petani melakukan konversi lahan pangannya
dengan menggunakan metode Probit
(Lampiran 8). Berikut merupakan hasil
analisis Probit:

Dependent Variable: PENDIDIKAN
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing)
Date: 09/01/14   Time: 14:18
Sample (adjusted): 1 56
Included observations: 56 after adjustments
Convergence achieved after 3 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

C -0.88 0.52 -1.70 0.09
LAHAN -0.02 0.02 -1.31 0.19

PENGELUARAN 0.18 0.15 1.20 0.23
KONVERSI 1.23 0.60 2.07 0.04

McFadden R-
squared 0.07

Mean dependent
var 0.34

S.D. dependent
var 0.48 S.E. of regression 0.47

Akaike info
criterion 1.33 Sum squared resid 11.38
Schwarz criterion 1.48 Log likelihood -33.36
Hannan-Quinn
criter. 1.39 Deviance 66.71

Restr. Deviance 71.74
Restr. log

likelihood -35.87
LR statistic 5.03 Avg. log likelihood -0.59
Prob(LR statistic) 0.17

Obs with Dep=0 37 Total obs 56
Obs with Dep=1 19

Pada hasil probit di atas, harus
dengan mengguanakan tabel Z. Disini
peneliti akan melakuakn estimasi seberapa
besarkah kemungkinan seorang petani akan
melakukan konversi lahan. Misalkan lahan
10 ha, dan pengeluaran mengolah lahan Rp
300.000,- Dari hasil hitungan eviews,
persamaannya adalah sebagai berikut :

Probit = -0,88 -0,02 (lahan) + 0,18
(pengeluaran) + 1,23 (konversi)

= -0,88 -0,02 (10) + 0,18
(0,3) + 1,23 (1)

= -0,88 - 0,2 + 0,05 + 1,23
=   0,2

Angka probit tersebut  adalah 0,2
dengan menggunakan tabel statistika Z
maka diperoleh angka 0,5832. Selanjutnya
dikurangi dengan 1 – 0,5832= 0,41. Dengan
demikian maka kemungkinan petani yang
melaukan konversi lahan dan petani
berpendidikan di atas SD  adalah sebesar
41%..

Jika   ingin melihat kemungkinan
seorang petani yang sama dengan tidak
melakukan konversi lahan sebegai berikut:

Probit = -0,88 -0,02 (lahan) + 0,18
(pengeluaran) + 1,23 (konversi)

= -0,88 -0,02 (10) + 0,18
(0,3) + 1,23 (0)

= -0,88 - 0,2 + 0,05 + 0
= -1,03

Dari tabel Z diketahui bahwa nilai -
1,03 adalah 0,1562. Maka 1- 0,1562 = 0,84.
Maka kemungkinan petani yang
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berpendidikan di atas SD tidak melakukan
konversi lahan pangan adalah 84%

Dari hasil probit di atas, tampak jelas
bahwa pendidkan seorang petani juga
mempengaruhi apa yang mereka pilih dalam
melakukan konversi lahan mereka. Petani
yang pendidikannya dibawah SD lebih
memilih untuk melakukan konversi lahan
diabandingkan dengan petani yang tingkat
pendidikan di atas SD.

K.Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui faktor faktor yang
mempengaruhi konversi lahan pangan
menjadi lahan perkebunan Sumatera Utara.
Sesuai dengan tujuan tesis pada BAB I,
melalui telaah literature, analisa data, dan
pembahasan yang telah dilakukan, maka
penulis memperoleh simpulan penelitian
sebagai berikut:

1. Salah satu dampak konversi lahan
yang sering mendapat sorotan
masyarakat luas adalah terganggunya
ketahanan pangan yang merupakan
salah satu  tujuan pembangunan
nasional. Kecukupan ketersediaan
pangan bisa diantisipasi dengan dua
cara yaitu pengadaan dari lokal dan
pengadaan dari luar (impor).  Jika
jumlah pangan yang menjadi
cadangan suatu wilayah terpenuhi
dengan cadangan dari petani lokal
maka tidak ada masalah lagi. Dan
jika cadangan lokal tidak tersedia,
maka alternatif lain masih bisa
melakukan impor pangan dari luar
daerah atau bahkan luar negara.
Tetapi bukan berarti   harus tetap
menggantungkan nasib pangan ke
wilayah tersebut. Hal ini tentunya,
karena   belum diketahuinya iklim
apa yang akan terjadi di wilayah
tersebut, atau bahkan masalah yang
akan muncul terhadap negara
tersebut. Keadaan ini tentunya tidak

menggambarkan ketahanan dan
keamanan pangan yang banyak.

2. Banyak alasan mengapa petani sawah
memilih untuk melakukan konversi
lahan pangan. Kurangnya irigasi,
mahal dan jarangnya pupuk, resiko
sawah yang besar (keong mas, tikus,
burung dan penyakit padi), harapan
yang lebih baik, ketetapan
pemerintah tentang lahan yang
dimiliki tiap kecamatan, pembagian
pupuk (pemasaran) agar sampai
kepada petani yang. Dari hasil uji
probit dan logit, dapat diketahui
bahwa semakin tinggi pendapatan
petani yang diperoleh maka semakin
sedikit petani melakukan konversi
lahan pangan. Dan dari hasil probit
diketahui bahwa dengan pengeluaran
dan jumlah lahan yang sudah
diketahui akan mempengaruhi
terjadinya konversi lahan pangan.

3. Nilai tukar petani, indeks
pertanaman, impor beras, dan harga
patokan pemerintah secara bersama-
sama berpengaruh signifikan
terhadap terjadinya konversi lahan
pangan dimana NTP menunjukkan
pengaruh negatif, IP menunjukkan
pengaruh negatif, impor beras
berpengaruh positif dan harga
patokan pemerintah berpengaruh
positif terhadap terjadinya konversi
lahan pangan padi.

4. Elastisitas berada pada Increasing
Return To Scale (IRTS) yang artinya
persentase perubahan kuantitas
terjadinya konversi lahan pangan
lebih besar dari persentase perubahan
kuantitas faktor-faktor nilai tukar
petani, indeks peranaman, impor dan
harga patokan pemerintah. Elastisitas
produksi lebih besar dari 1 dicapai
pada waktu kurva produksi marginal
berada di atas kurva produksi rata-
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rata. Ini menunjukkan bahawa
konversi lahan pangan padi
meningkat, dimana ketika terjadi
penambahan input sebesar 1% akan
menyebabkan kenaikan output yang
lebih besar dari 1%.

5. Berdasarakan hitungan model logit
untuk kabupaten Simalungun dan
kabupaten Langkat terlihat bahwa
kedua kabupaten ini memperlihatkan
kesimpulan yang sama yaitu semakin
besar pendapatan seseorang dalam
melakukan usaha tani yang
dilakukan maka kemungkinan
(persentase) untuk melakukan
konversi lahan akan semakin kecil.
Hanya saja persentase di Kabupaten
Simalungun untuk melakukan
konversi lahan lebih besar jika
dibandingkan dengan Kabupaten
Langkat.
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