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MOTIVASI EKONOMI PETANI DALAM MELAKUKAN ALIH FUNGSI 
LAHAN NON SAWIT MENJADI SAWIT 
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ABSTRAK 

          Tujuan dari penelitian ini pertama ingin mendapakan bukti empiris tentang 
motivasi ekonomi petani dalam melakukan alih fungsi lahan dari non sawit menjadi lahan 
sawit, kedua ingin mengetahui probabilitas petani dalam melakukan alih fungsi lahan  dan 
ketiga ingin mengetahui kelayakan financial dan ekonomi dari kegiatan alih fungsi lahan. 
Sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan 
melalui media kuesioner. Jenis data yang digunakan adalah data cross-saction yaitu data 
yang dikumpulkan pada suatu titik waktu pada  60 responden. Tujuan penelitian pertama 
dan ketiga dianalisis melalui statistic deskriprif, sedangkan tujuan penelitian kedua 
dianalisis dengan regresi probabilitas linear. 
          Hasil penelitian pertama,menunjukkan bahwa tindakan alih fungsi lahan yang 
dilakukan oleh  petani secara implicit bermotif ekonomi yaitu untuk mendapatkan 
penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup yang saat ini semakin 
beragam, namun secara ekplisit mereka mengatakan ikut-ikutan tetangga, diajak kepala 
desa dan perusahaan yang berjanji akan memberikan bagi hasil 30 persen dari hasil 
produksi. Kedua, hasil regresi menunjukkan koefisien variable Produksi 0,084 dengan 
arah positif sesuai harapan dengan nilai konstanta 0,62, untuk mengetahui marginal efek 
dari peningkatan Produksi terhadap besarnya probabilitas nilai alih fungsi lahan dari non 
sawit menjadi sawit dimulai pada saat Produksi  bernilai  1 ton . 
         Alasannya karena model memiliki konstanta 0,62 ton sehingga probabilitas 
distribusinya adalah sebesar  Z = 0,62+ (0,084)(1)  akibatnya  P(Z ≤ 0,70 ) adalah 0,7580, 
dengan demikian jika terjadi kenaikan Produksi  dari 1 ton  ke 2 ton, distribusi Z menjadi 
0,788 atau {(0,62+0,084(2)} akibatnya P(Z ≤0,788) adalah 0,7852, menunjukkan bahwa 
bila terjadi peningkatan Produksi 1 ton maka probabilitas petani untuk melakukan alih 
fungsi lahan dari non sawit menjadi sawit  naik sebesar  0,0 28 yaitu (0,7852 – 0,7580 ) 
atau  2,8  persen. Ketiga, Hasil menunjukkan  bahwa tindakan petani melakukan alih 
fungsi lahan dari non sawit menjasi sawit secara financial adalah layak   karena NPV 7%  
masih bernilai  positif  Rp. 4.302.400 demikian juga secara ekonomi sebagian besar 
komponen SDA Dan SDM  memiliki dukungan kuat, hanya komponen infrastruktur yang 
masih lemah kedepan perlu mendapatkan prioritas perbaikan. 
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1.PENDAHULUAN 

Setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini, secara ekonomi pasti ingin 
mendapatkan kesejahteraan. Amartya Sen  dalam  Pressman  Steven (2002), 
dalam Kuncoro (2006) menyatakan bahwa kesejahteraan diukur melalui tiga 
dimensi, daya beli (purchasing Power Parity), lama usia hidup (sehat) dan jumlah 
lamanya sekolah (pendidikan). Dimensi pertama bermakna, untuk mendapatkan 
kesejahteraan orang harus bekerja. Artinya pembangunan ekonomi membutuhkan  
partisipasi masyarakat dalam menciptakan peluang kerja melalui peningkatan 
produktivitas factor produksi (sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan 
sumberdaya uang) agar menjadi lebih banyak orang yang dapat bekerja dan 
mempunyai daya beli terhadap pendidikan, kesehatan serta pangan dengan gizi 
yang baik sehingga mereka dapat dengan mudah memasuki kolompok masyarakat  
sejahtera. 

Apabila kita berbicara mengenai bekerja, terutama bekerja di sector 
pertanian, lebih khususnya berkebun selalu terkait dengan luas tanah yang 
digarap. Tanah sebagai lahan tempat berkebun dapat ditanami berbagai jenis 
komoditi, karena Allah telah menciptakan berbagai jenis bibit tanaman, seperti   
karet, kelapa, kelapa sawit, kakao, lada, aneka tanaman lainnya yang dapat dipilih 
oleh manusia (petani dan pemilik sumberdaya). Pilihan para petani dan para 
pemilik sumberdaya dalam proses pengambilan keputusan tentang jenis komoditi 
apa yang hendak ditanam pada lahan mereka, tentu berdasarkan preferensi mereka 
masing –masing, seperti harga bibit, harga komoditi yang dihasilkan, 
produktivitas, kemudahan tanaman dapat tumbuh, resiko gagal panen, 
ketersediaan pasar dan  factor lainnya. Salah satu yang dimaksud dengan factor 
lainnya adalah rencana pemerintah yang terkait dengan mempercepat laju 
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui peningkatan investasi disektor 
pertanian pada sub sector perkebunan, rincian target rencana makro disetiap 
komoditi selama periode tahun 2006 s/d 2025 telah mengalami  review sehingga 
pada periode 2014 s/d 2034 ditargetkan menjadi sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 
Target Rencana Makro Perkebunan 

NO Jenis Komoditi Tahun 2006 - 
2025 

Tahun 2014 -2034 

1 Karet 1.200.000 ha 970.000 ha 
2 Kelapa 300.000 ha 140.000 ha 
3 Kelapa sawit 1.500.000 ha 4.000.000 ha 
4 Kakao 50.000 ha 50.000 ha 
5 Lada 50.000 ha 50.000 ha 
6 Aneka Tanaman Lainya 400.000ha 173.460 ha 
 Jumlah 3.500.000 ha 5.383.360 ha 
DASAR : (LUAS APL 5,6 JT HA) 
-PERDA NO 5/2005 
-KEPMENHUTBUN NO 259/2000 

DASAR : (LUAS APL 6,4 JT HA) 
-PERDA NO 10/2014 
-KEPMENHUT NO 936/2013 
-KEPMENHUT NO 733/20 
 

      Sumber :Dinas Perkebunan KalBar. 
 

Informasi pada target rencana makro tersebut ada yang menarik 
perhatian,dimana jenis komoditi kelapa sawit pada rencana periode 2006 s/d 2025 
target luas lahan hanya 1.500.000 berubah menjadi 4.000.000, terjadi peningkatan 
sebanyak 167 persen,  hal ini sejalan dengan perilaku petani dan pemilik 
sumberdaya di Kalimantan Barat, pada awal tahun 2000 an  melakukan alih fungsi 
lahan dari tanaman yang non sawit menjadi tanaman sawit. Melihat banyaknya 
pemilik lahan yang telah melakukan alih fungsi lahan dari jenis komoditi non 
sawit menjadi komoditi sawit, muncul pertanyaan mengapa target makro di sub-
sector perkebunan  lebih memprioritaskan peningkatan pada komoditi kelapa 
sawit, sedangkan jenis tanaman karet, kelapa dan jenis tanaman lainnya 
mengalami penurunan. Pertanyaan tersebut akan dijawab melalui penelitian yang 
berjudul ―Motivasi Ekonomi Masyarakat Dalam Melakukan Alih Fungsi  
Lahan Non Sawit Menjadi Lahan Sawit Di Kalimantan Barat “ 

 

2.TINJAUAN PUSTAKA 

            Kajian masalah pengambilan keputusan secara sistematis dan deskriptif 
dapat dijelaskan, dimana pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah 
bagaimana situasi lingkungan yang dihadapi oleh para pengambil keputusan, 
selanjutnya bagaimana kemampuan manusia dalam menyelesaikan persoalan dan 
terakhir perlu dikaji proses yang umumnya dilakukan dalam pengambilan 
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keputusan, yaitu berdasarkan intuisi (Mangunsubroto:1983;9). Secara rinci  akan 
dijelaskan satu persatu sebagai berikut : 

1. Lingkungan Kehidupan Manusia. 
              Manusia hidup dalam sebuah system, dimana salah satu 
komponen system tersebut  adalah lingkungan yang memiliki karakteristik 
(1), ketidak pastian, yaitu sipembuat keputusan sulit dapat mengetahui 
dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan. (2).Kompleks, yaitu 
begitu banyak interaksi yang terjadi sehingga seringkali sipembuat 
keputusan tidak dapat mengetahui lagi bagaimana interaksi tersebut 
berlangsung.(3).Dinamis, yaitu sejalan dengan berlalunya waktu, apa yang 
ada dalam lingkungan mengalami perubahan 
(dinamis).(4).Persaingan,yaitu perubahan tersebut memunculkan 
pendatang baru sehingga menimbulkan kompetisi (persaingan). 
(5).Keterbatasan, hal yang paling kurang menguntunkan adalah adanya 
kenyataan bahwa lingkungan memiliki keterbatasan sumberdaya. 

2. Kemampuan Manusia.  
             Secara umum reaksi manusia dalam menghadapi situasi 
lingkungan dengan karakteristik ketidakapastian, kompleks, dinamis, 
suasana persaingan dan adanya keterbatasan selalu dalam keadaan cemas 
dan bingung, namun Allah telah memberikan atau menyediakan alat untuk 
meminimalkan rasa cemas dan bingung tersebut melalui, (1) Kecerdasan, 
dengan kecerdasan yang diberikan Allah pada setiap manusia, maka 
manusia tersebut dapat memahami dan menyusun berbagai tindakan, hal 
ini menunjukkan bahwa para petani dan pemilik sumberdaya mampu 
untuk memilih yang terbaik apa yang hendak mereka 
tanam/usahakan.(2).Persepsi,melalui persepsi manusia dapat belajar dari 
apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami pada masa lalu sehingga 
mereka(para petani dan pemilik sumberdaya) dapat memberikan penilaian 
mana yang terbaik dari beberapa pilihan komoditi yang tersedia.(3) 
Falsafah,dengan falsafah manusia memiliki pandangan hidup dan prinsif 
hidup yang membuat mereka mempunyai preferensi dalam menentukan 
pilihan.  
             Manusia dapat mengkombinasikan ketiga alat tersebut dalam satu 
gagasan berpikir yang ditujukan untuk memecahkan problem pengambilan 
keputusan.(4).Intuisi, berbagai keputusan yang dibuat dalam hidup ini 
sebagaian besar berdasarkan intuisi. Memilih dari sekian alternative yang 
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tersedia selalu dilakukan melalui batuan informasi yang sudah dimiliki 
yang sesuai dengan preferensi kita, yang kemudian dengan proses intuitif 
kita dapat menuju kesuatu tindakan yang mencerminkan keputusan terbaik 
yang dipilih. Kelemahan utama dari proses pengambilan keputusan dengan 
intuisi ini adalah bahwa logika dari intuisi tidak dapat ditelusuri secara 
rasional, karena proses berpikir manusia sulit untuk dilihat seperti kotak 
hitam yang dapat di ilustrasi kan sebagai berikut, 
 
 

                        

 

Gambar 1.Proses Berpikir Manusia 

Berdasarkan ilustrasi pada gambar 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa 
proses berpikir manusia dapat dipandang sebagai suatu system yang terdiri dari, 
(1) Input, dalam system berpkir manusia berupa stimulus (ransangan), apa yang 
dilihat dan didengar manusia akan mempengaruhi tindakannya. Ransangan ini 
dapat berupa informasi mengenai sesuatu, misalnya harga jual hasil panen, 
kemudahan dalam pemeliharaan tanaman serta perubahan harga relative stabil. (2) 
Proses transpormasi, merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri manusia 
(petani,pemilik sumberdaya), dalam proses ini terjadi interaksi antara komponen 
persepsi dengan falsafah hidup yang dimiliki manusia sehingga akan 
menghasilkan tindakan keputusan.(3).Respon, yaitu berupa  reaksi dari manusia 
dalam menghadapi sesuatu. Prosesnya diawali dengan adanya informasi mengenai 
apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar yang kemudian bereaksi 
dengan sesuatu tindakan keputusan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka analisa keputusan adalah 
merupakan suatu prosedur logis dan kuantitatif yang tidak hanya menerangkan 
mengenai proses pengambilan keputusan, tapi juga merupakan suatu cara untuk 
membuat keputusan atau membuat model suatu keputusan yang memberikan 
peluang untuk menelusuri keputusan yang telah dibuat. Oleh karena kajian dalam 
penelitian ini menyangkut lingkup masalah yang dihadapi  oleh para petani dan 
pemilik sumberdaya yang melakukan tindakan selalu mengacu pada motif 
ekonomi yang berusaha mendapatkan nilai tambah yang maksimal, maka model 
analisa keputusan dengan analisa keputusan yang dikemukakan oleh 

PROSES 
TRANSPORMASI 

STIMULUS 
RESPON 
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DR.Ir.Kuncoro Mangunsubroto Msc (1983, 9)  akan dijadikan landasan teori yang 
dapat mendukung model yang diajukan dalam penelitian. Terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi pilihan produsen dalam memanfaatkan sumber daya 
alam yang dimilikinya, secara rinci akan djelaskan satu persatu sebagai berikut : 

1. Harga input. 
Harga input yang  dijelaskan pada bagian ini terkait dengan banyaknya 
biaya yang muncul sebagai akibat pilihan usaha tani (bibit) yang dipilih 
dan digunakan. Apabila harga bibit mahal dan sulit didapat maka biaya 
yang dikeluarkan cukup besar akibatnya keuntungan usaha dimasa 
mendatang menjadi rendah dan sebaliknya apabila harga bibit murah dan 
mudah didapat  maka biaya yang dikeluarkan menjadi kecil akibatnya 
kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan akan lebih besar.  

2. Harga Output 
Harga output yang dijelaskan pada bagian ini terkait dengan stabilitas 
harga jual hasil panen di pasar. Apabila harga jual hasil panen dipasar 
tinggi dan kecenderungannya untuk turun tidak begitu tajam, maka 
penerimaan hasil penjualan yang dapat diterima diharapkan akan lebih 
besar akibatnya petani/pemilik sumberdaya akan cenderung merasa senang 
dan puas. 

3. Produktivitas  Jenis Komoditi 
Produktivitas jenis komoditi yang dipilih yang dijelaskan pada bagian ini 
terkait dengan hasil panen yang didapat pada tiap hektar lahan. Apabila 
setiap hektar lahan dapat menghasilkan komoditi tiap kali panen lebih 
banyak dibandingkan dengan jenis komoditi lainya, maka  volume 
komoditi yang dapat dijual cenderung lebih banyak dan akibatnya akan 
dapat menghasilkan penerimaan  lebih banyak dibandingkan dengan biaya 
yang telah dikeluarkan sehingga petani/pemilik sumberdaya akan 
cenderung merasa senang dan puas. 

4. Kemudahan Tanaman Dapat Tumbuh 
Kemudahan tanaman dapat tumbuh yang dijelaskan pada bagian ini terkait 
dengan mutu lahan(tanah) yang cocok untuk jenis tanaman yang telah 
dipilih.Apabila mutu lahan(tanah) yang disediakan untuk ditanami dengan 
jenis komoditi tertentu dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman 
yang dapat berbuah sesuai usia normalnya maka kecenderungan 
petani/pemilik sumberdaya optimis terhadap usaha yang sedang 
dirintisnya akibatnya investasi yang mereka keluarkan disaat ini akan 
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cenderung dapat memberikan aliran kas masuk dimasa mendatang lebih 
besar dibanding dengan aliran kas yang telah mereka keluarkan. 

5. Resiko Gagal Panen. 
Resiko gagal panen yang dijelaskan pada bagian ini terkait dengan daya 
tahan jenis tanaman yang terpilih (sawit) terhadap perubahan cuaca 
disekitarnya dan  serangan hama penyakit. Apabila jenis komoditi yang 
dipilih memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perubahan cuaca dan 
serangan hama penyakit, maka petani/ pemilik sumberdaya akan 
termotivasi untuk melakukan alih fungsi lawan dari komoditi non sawit 
menjadi sawit, karena mereka merasa yakin kedepan mereka akan 
mendapatkan hasil seperti yang diharapkan  dalam rencana investasinya. 

6. Ketersediaan Pasar 
Ketersedian pasar yang dijelaskan pada bagian ini terkait dengan adanya 
permintaan terhadap komoditi yang dihasilkan. Apabila ada permintaan 
terhadap komoditi yang dihasilkan maka petani/pemilik sumberdaya 
menjadi termotivasi untuk melakukan alih fungsi lahannya pada komoditi 
yang jumlah permintaannya lebih banyak. 

7. Faktor Lainnya (Kebijakan Pemerintah). 
Faktor lain yang dijelaskan pada bagian ini terkait dengan keberadaan 
dukungan pemerintah terhadap pengembangan sector perkebunan pada 
komoditi tertentu, dukungan tersebut dapat berbentuk subsidi pupuk, 
penyediaan bibit unggul,penyediaan lahan dan kemudahan proses izin 
usaha. Apabila adanya dukungan pemerintah, maka petani/pemilik 
sumberdaya akan termotivasi untuk melakukan investasi pada sector 
perkebunan yang menjadi fokus dalam rencana pembangunan sector 
pertanian. 

 

3.METODE 

Berdasarkan tujuan penelitian, pertama ingin mengetahui dan menganalisis 
motif masyarakat dalam melakukan alih fungsi lahan, kedua,  ingin mengetahui 
besarnya probabilitas petani untuk melakukan alih fungsi lahan dan ketiga, ingin 
menganalisis kelayakan financial dan kelayakan ekonomi dari perubahan lahan 
non sawit menjadi lahan sawit. Oleh sebab itu penelitian ini termasuk kedalam  
bentuk penelitian sebab-akibat atau termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori 
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(Sarmanu 2009:8) dan termasuk dalam jenis penelitian kausalitas 
(Kuncuro:2003:10). 

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer yang 
diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada beberapa responden  pada satu 
titik waktu, oleh sebab itu  jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
tergolong kedalam jenis data cross-saction. Pengumpulan data dilalukan dengan 
merancang kuesioner, baik yang bersifat tertutup maupun terbuka yang diambil 
dari  60 responden secara acak. Penelitian ini dilakukan di lokasi Kabupaten Kubu 
Raya sebagai sampel dari 14 Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, dipilihnya 
Kubu Raya sebagai sampel karena sejak tahun 2000 perusahaan penghasil Crude 
Palm Oil (CPO) mulai masuk di Desa air putih kabupaten Kubu Raya, sejak itu 
hingga sekarang hampir 85 persen lahan non sawit( pertanian dari lading,kebun 
pinang dan sayuran) dialih fungsikan oleh masyarakat menjadi lahan Sawit.  

             Tujuan penelitian pertama dan ketiga dijawab dengan menggunakan alat 
analisis statistik deskriptif melalui interpretasi angka rata-rata, angka maksimum 
dan angka minimum dari data yang diperoleh, sedangkan tujuan penelitian kedua, 
dijawab  menggunakan alat analisis regresi melalui teknik model probabilitas 
linear (widarjono : 2009), (Kuncoro; 2007) dan Nahrowi (2006)  dengan formulasi 
model matematiknya adalah sebagai berikut : 

Y = β0 +β1X1+β2X2+β3X3 + e 
Dimana ; 
Y = 1 jika alih fungsi lahan 
        0 jika tidak 
X1 = Luas lahan 
X2 = produktivitas  
X3 = Pendapatan 
β1,β2 β3  = intersep 
e = error        
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pertama,menunjukkan bahwa tidakan alih fungsi lahan 
yang dilakukan oleh  petani secara implicit bermotif ekonomi yaitu untuk 
mendapatkan penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup yang saat 
ini semakin beragam, namun secara ekplisit mereka mengatakan ikut-ikutan 
tetangga, diajak kepala desa dan perusahaan yang berjanji akan memberikan bagi 
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hasil 30 persen dari hasil produksi. Kedua, hasil regresi menunjukkan koefisien 
variable Produksi 0,084 dengan arah positif sesuai harapan dengan nilai konstanta 
0,62, untuk mengetahui marginal efek dari peningkatan Produksi terhadap 
besarnya probabilitas nilai alih fungsi lahan dari non sawit menjadi sawit dimulai 
pada saat Produksi  bernilai  1 ton . 

Alasannya mengapa dimulai dari 1 ton karena konstantanya adalah 0,62 
ton sehingga probabilitas distribusinya adalah sebesar  Z = 0,62+ (0,084)(1)  
akibatnya  P(Z ≤ 0,70 ) adalah 0,7580, dengan demikian jika terjadi kenaikan 

Produksi  dari 1 ton  ke 2 ton, distribusi Z menjadi 0,788 atau {(0,62+0,084(2)} 
akibatnya P(Z ≤0,788) adalah 0,7852, menunjukkan bahwa bila terjadi 
peningkatan Produksi 1 ton maka probabilitas petani untuk melakukan alih fungsi 
lahan dari non sawit menjadi sawit  naik sebesar  0,0 28 yaitu (0,7852 – 0,7580 ) 
atau  2,8  persen. Ketiga, Hasil menunjukkan  bahwa tindakan petani melakukan 
alih fungsi lahan dari non sawit menjasi sawit secara financial adalah layak   
karena NPV 7%  nya masih bernilai  positif sebesar Rp. 4.302.400 demikian juga 
secara ekonomi sebagian besar komponen SDA Dan SDM  memiliki dukungan 
kuat, hanya komponen infrastruktur yang masih lemah kedepan perlu 
mendapatkan prioritas perbaikan. 

Motivasi petani melakukan alih fungsi lahan dari non sawit menjadi sawit 
secara umum adalah  motivasi ekonomi yaitu ingin mendapatkan penghasilan 
cukup untuk memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin beragam, hasil ini 
sesuai dengan hasil penelitian Handoko Probo,bahwa alih fungsi lahan dilakukan 
karena masyarakat pemilik lahan menghadapi kesulitan  dalam memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari dan  usia tanaman yang ada sudah tua yang 
produktivitasnya rendah, hal ini yang mendorong mereka melakukan   alih fungsi 
lahan dari  lahan  pertanian ke non pertanian.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Umi Pudji Astuti, 
dkk, bahwa petani memutuskan untuk melakukan alih fungsi lahan dari komoditas 
tanaman pangan menjadi kelapa sawit dengan nilai AHP 85,1%. Faktor yang 
mempengaruhi petani adalah pertimbangan ekonomis (58,4%), lingkungan 
(22,2%), dan teknis (19,4%), juga sejalan dengan hasil penelitian Priyono, bahwa 
factor ekonomi merupakan salah satu factor yang mendorong dilakukanya alih 
fungsi lahan, karena pendapatan hasil pertanian (terutama padi) masih jauh lebih 
rendah, kalah bersaing dengan yang lain (terutama non pertanian)seperti usaha 
industry dan perumahan. Usaha padi dianggap melelahkan (lama dan sulit, lebih-



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

46 
 

 

lebih jika ada hama/penyakit mengancam) dan harganya cenderung rendah saat 
panen (jaminan harga stabil tidak ada).Hal inilah yang mendorong mereka tertarik 
untuk melakukan alih fungsi lahan.  

 

5.KESIMPULAN  DAN SARAN 

Motif petani bervariasi, bagi mereka yang  memilih sebagian dikelola 
sendiri dan sebagian lagi disewakan ke perusahaan motivasinya adalah selain  
mengharapkan mereka bisa bekerja diperusahaan mendapatkan upah juga 
mendapatkan hasil dari sewa lahan  serta bagi hasil yang dijanjikan oleh 
perusahaan. Petani juga berpendapat sisa lahan yang masih ada (tidak disewakan) 
juga dialih fungsikan agar lebih produktif dan lebih menguntungkan karena selain 
disewakan  ke perusahaan, sisa yang  masih ada  juga dikelola sendiri. Petani yang  
menyerahkan sepenuhnya ke perusahaan proses keikutsertaan mereka melakukan 
alih fungsi lahan adalah ikut-ikutan tetangga, diajak oleh kepala desa, diajak oleh 
perusahaan yang berjanji dapat menambah penghasilan mereka. 

Hasil uji statistic menunjukkan bahwa kemampuan model untuk 
menjelaskan variasi dari probabilitas kejadian  variable dependen (alih fungsi 
lahan) bisa maksimum/ setinggi mungkin dengan nilai  R2

McFadden   10,33 persen, 
sisanya ditentukan oleh variable lain yang tidak dievaluasi dalam  model 
penelitian  ini.  Hasil regresi menunjukkan koefisien variable Produksi 0,084 
dengan arah positif sesuai harapan dengan nilai konstanta 0,62, untuk mengetahui 
marginal efek dari peningkatan Produksi terhadap besarnya probabilitas nilai alih 
fungsi lahan dari non sawit menjadi sawit dimulai pada saat Produksi  bernilai  1 
ton ,  mengapa dimulai dari 1 ton alasannya adalah karena konstantanya adalah 
0,62 ton sehingga probabilitas distribusinya adalah sebesar  Z = 0,62+ (0,084)(1)  
akibatnya  P(Z ≤ 0,70 ) adalah 0,7580, dengan demikian jika terjadi kenaikan 

Produksi  dari 1 ton  ke 2 ton, distribusi Z menjadi 0,788 atau {(0,62+0,084(2)} 
akibatnya P(Z ≤0,788) adalah 0,7852, menunjukkan bahwa bila terjadi 

peningkatan Produksi 1 ton maka probabilitas petani untuk melakukan alih fungsi 
lahan dari non sawit menjadi sawit  naik sebesar  0,0 28 yaitu (0,7852 – 0,7580 ) 
atau  2,8  persen. 

Secara financial menurut kreteria penilaian investasi berdasarkan NPV 7 
%  tindakan petani melakukan alih fungsi lahan dari non sawit menjasi sawit  
adalah layak   karena NPV nya masih bernilai  positif sebesar Rp. 4.302.400,-
demikian juga  secara ekonomi adalah layak, karena apabila dilihat dari SDA  
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lahan yang tersedia besar, jenis tanah  nya cocok (Sawit dapat tumbuh dengan 
baik) dan cuaca mendukung, begitu juga apabila dilihat dari SDM dukungannya 
kuat juga karena hingga tahun 2017 jumlah petani sawit menjadi sebanyak 
128.251 KK  dan dukungan capital juga kuat.  

Oleh karena temuan dalam penelitian ini menyatakan dukungan 
infrastruktur (pelabuhan ekspor, jalan, listrik) yang masih relative lemah maka 
disarankan  kedepan dukungan infrastruktur yang masih lemah tersebut harus 
mendapatkan prioritas pembangunan yang lebih utama  agar menjadi lebih kuat. 
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