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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1. Simpulan 

Beradasarkan data yang diperoleh dan diolah mengenai penelitian tentang 

Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Padi menjadi Lahan Perkebunan 

Tebu di Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dampak terhadap pendapatan yang diperoleh petani sebelum mengalihkan 

lahannya adalah stabil. 

2. Dampak terhadap pendapatan yang diperoleh petani sesudah mengalihkan 

lahannya adalah pendapatan mengalami peningkatan. 

3. Penyebab petani padi yang mengalihkan lahannya menjadi petani tebu adalah 

dengan adanya beralih petani bisa mendapatkan keuntungan yang meningkat 

(pengelolaan lahan) dan memiliki tempat yang strategis. Sedangkan penyebab 

mempertahankan lahannya menjadi lahan padi adalah petani bisa 

mendapatkan hasil panen dari lahannya sendiri dan bisa memebuhi kebutuhan 

dengan menggantungkan dari lahan yang dimiliki. 

4. Dampak petani padi dari alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan tebu di 

Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan yaitu 

berkurangnya atau adanya penurunan pada produksi padi yang mengganggu 

tercapainya usaha untuk mencukupi kebutuhan pangan dan adanya biaya dan 

perawatan yang lebih.  

5. Dampak petani yang mempertahankan lahannya menjadi lahan padi adalah 

memiliki bahan pangan sendiri dari lahan padi tanpa harus membeli dari luar. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi penelitian selanjutnya, mengenai perolehan yang dihasilkan selama panen. 

Peneliti hanya mendapatkan informasi pendapatan secara tiap kali hasil panen, 

pendapatan tersebut belum dikurangi dengan obat-obat dalam perawatan lahan 

yang dimiliki.  

 

5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan peniliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi petani padi yang mengalihkan lahan 

Petani yang akan mengalih fungsikan lahannya menjadi perkebunan tebu lebih 

baik jika mempunyai pengetahuan tentang perkebunan tebu agar dalam 

mengalihkan lahan bisa berhasil dan meningkatkan pendapatan dari 

sebelumnya. 

2. Bagi petani padi yang mempertahankan lahan 

Petani yang masih mempertahankan lahannya agar lebih meningkatkan 

pengetahuan dalam menangani permasalahan yang ada agar mendapatkan 

hasil panen yang memuaskan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan lebih dalam proses pengambilan data, pengumpulan data dan 

segala sesuatunya sehingga penelitian datap dilaksanakan dengan baik, serta 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan teknik yang 

berbeda. 


