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ABSTRAK 
 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi konversi lahan pertanian di Kabupaten Karanganyar. Hal ini 
menjadi penting karena sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan 
mempunyai peran yang penting bagi perekonomian dan memberikan sumbangan 
yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitian ini variabel bebas 
yang digunakan adalah jumlah pendapatan domestik regional bruto (PDRB), 
jumlah penduduk, jumlah rumah serta jumlah industri. 

Penelitian ini menggunakan data time series dengan jangka waktu dari tahun 
1996 – 2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 
Karanganyar, serta ditunjang oleh studi pustaka yang berhubungan dengan 
penelitian. Dalam pelitian ini untuk menganalisis pengaruh PDRB, jumlah 
penduduk, jumlah rumah, dan jumlah industri terhadap konversi lahan di 
Kabupaten Karanganyar digunakan model regresi linear berganda dengan metode 
OLS ( Ordinary Least Square ) dengan menggunakan uji spesifikasi MWD ( 
Mackinnon, White, Davidson ).  Proses pengujian yang digunakan terdiridari 
pengujian secara statistik meliputi uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R2). 
Sedangkan untuk pengujian ekonometrika (asumsi klasik) meliputi Uji 
Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.  

Nilai adjusted R2 0,908 yang artinya bahwa 90,8% variabel dependen 
konversi lahan dapat dijelaskan oleh variabel independen PDRB, jumlah 
penduduk, jumlah rumah, dan Jumlah industri, sedangkan sisanya yaitu 9,2% 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain.  
Kata kunci : Konversi Lahan, PDRB, jumlah penduduk, jumlah rumah, dan 
Jumlah Industri. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the factors that influence the 
conversion of agricultural land in the district of Karanganyar. This is important 
because the agricultural sector is a strategic sector and have an important role for 
the economy and contribute significantly to employment. In this study, the 
independent variable used is the number of regional gross domestic product 
(GDP), population, number of houses as well as the number of industries. 

This study uses time series data for a period of years 1996 - 2011 were 
obtained from the Central Statistics Agency (BPS) Karanganyar, and supported by 
the literature associated with the study. In this pelitian to analyze the influence of 
the GDP, population, number of houses, and a number of industries on land 
conversion in Karanganyar used multiple linear regression model with OLS 
(Ordinary Least Square) using test specifications MWD (Mackinnon, White, 
Davidson). The testing process used Consist statistical testing includes t-test, F, 
and test the coefficient of determination (R2). As for testing the econometric 
(classical assumption) include Multicollinearity Test, Test Heteroskidastity, and 
autocorrelationtest. 

Adjusted R2 value of 0.908, which means that 90.8% conversion of the 
dependent variable can be explained by the independent variable the GDP, 
population, number of houses, and a number of industries, while the remaining 
9.2% is explained by other factors. 
Keywords: Land Conversion, the GDP, population, number of houses, and Total 
Industrial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

Seiring berjalannya waktu tahun ketahun, kehidupan manusia semakin 

meningkat baik dalam pertumbuhan ekonomi serta juga penggunaan lahan.Lahan 

merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor 

fisik memerlukan lahan seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, 

pertambangan dan transportasi. Di bidang pertanian, sangat membutuhkan lahan 

karena merupakan sumberdaya utama, baik bagi petani maupun bagi 

pembangunan pertanian yang masih bertumpu pada jumlah pada lahan pertanian 

(Catur,2010). 

Semakin lama kelamaan lahan yang dibutuhkan meningkat terutama di 

indonesia merupakan negara berkembang dengan memiliki jumlah penduduk 

bermayoritas  petani dibandingkan negara-negara lain. Hal ini Indonesia 

mempunyai peran penting di sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi. Luas  

lahan yang dimiliki Indonesia sebesar 39.5 Juta Ha dengan pembagian Lahan 

Sawah 8.1 Juta Ha, Tegal/Kebun 11.9 Juta Ha, Ladang 5.25 Juta Ha, dan, Lahan 

yang sementara tidak diusahakan 14.25 Juta Ha (Badan Pusat Statistik Indonesia, 

2014). 

BPS Jawa Tengah (2010) menyatakan bahwa salah satu provinsi yang 

strategis yaitu Jawa Tengah. Provinsi ini diapit oleh tiga provinsi yaitu Jawa 

Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta yang prospektif baik untuk pasar bagi 

produk-produk sektor ekonomi untuk dipasarkan maupun pusat pemasaran 

produk-produk dari provinsi-provinsi tersebut. Luas wilayah Jawa Tengah adalah 

3.254.412 ha terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota dengan 563 kecamatan dan 



8.553 desa/kelurahan. Wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 

213.851 ha atau sekitar 6,57% dari total wilayah Jawa Tengah. Sedangkan 

wilayah yang paling kecil adalah kota Magelang yang memiliki luas 1.812 ha. 

Adapun data mengenai konversi lahan pertanian di Jawa Tengah adalah sebagai 

berikut; 

Tabel 1.1  
Konversi Lahan Pertanian di Jawa Tengah  

 
No Keterangan 2009 2010 
1 Sawah (A) 991.652 Ha 991.524Ha 
2 Pekarangan (B) 503.923Ha 537.288Ha 
3 Tegalan (B) 730.370 Ha 723.056Ha 
4 Perkebunan (B)  69.345Ha 71.337Ha 
5 Lain-lain (B) 697.734 Ha 685.291 Ha 

 Sumber:BPS,Jawa Tengah 2011, diolah 

Tabel di atas menunjukkan perkembangan konversi lahan pertanian menjadi 

non pertanian di Daerah Jawa Tengah dari tahun 2009-2010. Data tabel tersebut, 

dapat diketahui bahwa perubahan jumlah lahan pertanian terus 

meningkat.Peningkatan konversi lahan pertanian pada umumnya dipicu oleh 

transformasi struktur ekonomi yang semula bertumpu pada sektor pertanian 

menjadi sektor ekonomi yang lebih bersifat industrial, khususnya di negara-negara 

yang sedang berkembang. Proses transformasi ekonomi tersebut selanjutnya 

merangsang terjadinya migrasi penduduk kedaerah pusat kegiatan bisnis sehingga 

lahan pertanian yang lokasinya mendekati kawasan tersebut akan dikonversi 

untuk pembangunan kompleks pemukiman (Kustiawan, 1997). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, Kabupaten Karanganyar yang merupakan 

wilayah pertanian yang cukup baik dan seiring perkembangan zaman banyak 

lahan pertanian terkonversi non pertanian  Pemilihan lokasi ini didasarkan pada 



beberapa kendala yang dihadapi di Kabupaten Karanganyar dalam menjaga lahan 

pertanian. Adapun data luas penggunaan lahan sebagai berikut ; 

Tabel 1.2 
Konversi Lahan di Kabupaten Karanganyar Tahun 1995 

 
No Keterangan 1994 1995 
1 Sawah 23.207,15 Ha 23,523,85 Ha 
2 Pekarangan 2.174,41 Ha 21.391,54 Ha 
3 Tegalan 16.802,89 Ha 16.711,00 Ha 
4 Perkebunan  3.197,64 Ha 3.196,98 Ha 
5 Lain-lain 12.896,52 Ha 12.555,25 Ha 

Sumber: BPS, Kabupaten Karanganyar Tahun 1995, diolah 

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah lahan persawahan pada tahun 1994 

sebesar  23.207,15 Ha dan jumlah tersebut meningkat pada tahun 1995 sebesar 

23.523,85 Ha. Adapun dengan jumlah pekarangan meningkat dari tahun 1994 

sampai dengan tahun 1995 sebesar 19.217,13 Ha, untuk jumlah tegalan pada 

tahun 1995 menurun sebesar 91,89 Ha, sedangkan jumlah perkebunan pada tahun 

1995 menurun sebesar 0,66 Ha. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 

Konversi Lahan Pertanian di Karanganyar Jawa Tengah Tahun 1996 – 

2011” 

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang ini di identifikasi masalah-masalah yang diangkat adalah  

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap konversi lahan di Kabupaten 

Karanganyar? 



2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap konversi lahan di Kabupaten 

Karanganyar? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah rumah terhadap konversi lahan di Kabupaten 

Karanganyar ? 

4. Bagaimana pengaruh jumlah industri terhadap konversi lahan di Kabupaten 

Karanganyar ? 

5. Kebijakan apa saja untuk mengatasi terjadinya konversi lahan ? 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap konversi lahan di Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Menganalisis  pengaruh jumlah penduduk terhadap konversi lahan di 

Kabupaten Karanganyar. 

3. Menganalisis pengaruh jumlah rumah terhadap konversi lahan di Kabupaten 

Karanganyar. 

4. Menganalisis pengaruh jumlah industri terhadap konversi lahan di Kabupaten 

Karanganyar. 

5. Menganalisis kebijakan untuk mengatasi konversi lahan di Kabupaten 

Karanganyar. 

Tinjauan Pustaka 

Irvan Maulana Sadikin (2009), yang berjudul “Analisis Dampak Konversi 

Lahan Pertanian Terhadap Produksi Padi Dan Land Rent di Bogor Barat, Kota 



Bogor”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produktivitas padi, 

produk domestik regional bruto, kebutuhan rumah. 

Arum Laili Afriani (2009),  yang berjudul “Analisis Pengaruh Beberapa 

Variable Terhadap Alih Fungsi Lahan Perkebunan di Kota Semarang (kasus di 

PT.KARYADEKA ALAM LESTARI)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui produktivitas lahan, harga lahan, jumlah penduduk, dan PDRB. 

Bambang Irawan dan Supena Friyatno (2001), yang berjudul “Dampak 

Konversi Lahan Sawah di Jawa Terhadap Produksi Beras Dan Kebijakan 

Pengendaliannya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengertahui pertumbuhan 

ekonomi, jumlah penduduk, dan jumlah produksi padi. 

Fanny Anugerah (2005), yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian di 

Kabupaten Tangerang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju 

pertumbuhan penduduk, jumlah produksi lahan dan jumlah pertambahan panjang 

jalan. 

I Made Mahadi Dwipradnyana (2014), yang berjudul “Faktor- Faktor Yang 

Mempengaruhi Konversi Lahan Pertanian Serta Dampak Kesejahteraan Petani”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan petani. 

Jenis Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wilayah yang beralih fungsi 

lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Karanganyar. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini berasal dari data sekunder (time series) yaitu data yang 

diperoleh dan dibuat oleh pihak lain yang dikumpulkan dalam kurun waktu 



tertentu dari suatu sampel.. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak 

dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan 

dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. 

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menentukan lokasi penelitian di 

Kabupaten Karanganyar. Data yang digunakan adalah data sekunder selama enam 

belas tahun. Adapun data variabel yang digunakan terhadap penelitian ini adalah  

1. Konversi Lahan Kabupaten Karanganyar 

2. Jumlah PDRB Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Konstan 

2000 

3. Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karanganyar 

4. Jumlah Pembangunan Rumah Kabupaten Karanganyar 

5. Jumlah Industri Kabupaten Karanganyar 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 

dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah konversi 

lahan  Merupakan besarnya lahan pertanian yang beralih fungsi dari sektor 

pertanian ke sektor non pertanian. Dengan kata lain lahan tersebut yang 

tadinya digunakan untuk kegiatan pertanian beralih fungsi digunakan menjadi 

kegiatan pembangunan seperti pembangunan pabrik, gedung, perumahan, 



maupun infrastruktur lainnya yang ada di Kabupaten Karanganyar. Satuan 

yang digunakan adalah dalam hektar (Ha). 

 

2. Variabel Independen (X) 

Ada beberapa variabel independen yang dipakai di dalam penelitian ini, 

antara lain : 

1. PDRB (X1) merupakan banyaknya pendapatan di Kabupaten Karanganyar 

yang terdiri dari sembilan sektor yang ada, baik itu sektor pertanian, industri 

maupun sektor yang lainnya pada tiap tahunnya. Data PDRB kita dapat 

mengetahui apakah sektor-sektor yang di dalamnya mempengaruhi alih 

fungsi lahan apa tidak. Satuan yang digunakan adalah jutaan rupiah pada tiap 

tahun. 

2. Jumlah Penduduk (X2) merupakan banyaknya penduduk yang tinggal dan 

menetap di Kabupaten Karanganyar.Satuan yang digunakan adalah per satuan 

jiwa. 

3. Jumlah Rumah (X3) merupakan banyaknya pertumbuhan rumah yang 

telah dipublikasikan oleh BPS. Rumah tersebut terdiri dari rumah permanen 

memiliki ciri dinding bangunannya dari tembok, berlantai semen atau 

keramik, dan atapnya berbahan genteng. Rumah semi-permanen, memiliki 

ciri dindingnya setengah tembok dan setengah bambu, atapnya terbuat dari 

genteng maupun seng atau asbes, banyak dijumpai pada gang-gang kecil. 

Rumah non-permanen, ciri rumahnya berdinding kayu, bambu atau gedek, 



dan tidak berlantai (lantai tanah), atap rumahnya dari seng maupun asbes. 

Satuan yang digunakan adalah unit. 

4. Jumlah Industri (X4) merupakan banyaknya pertumbuhan industri yang 

tercatat didinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten 

Karanganyar (Disperindagkop) yang di publikasikan oleh BPS. Industri 

tersebut terdiri dari industri rumah tangga (jumlah tenaga kerja < 5orang), 

industri kecil ( jumlah tenaga kerja antara 6 sampai 19 orang), industri 

menegah (jumlah tenaga kerja antarta 20 sampai 99 orang), serta industri 

besar (jumlah tenaga kerja > 100). Satuan yang digunakan adalah unit. 

Hasil dan Analisis 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor PDRB, faktor 

jumlah penduduk, faktor jumlah rumah, dan faktor jumlah industri terhadap 

Konversi Lahan di Kabupaten Karanganyar. Penelitian dilakukan pada data 

tahunan secara berkala di Kabupaten Karanganyar dari tahun 1996 - 2011, dengan 

teknik analisis Regresi linear berganda dengan menggunakan uji MWD ( 

Mackinnon, White and Davidson ). 

Uji MWD Linear 

Uji MWD ( Mackinnon, White Davidson ) ini bertujuan untuk mengitung (t) 

hitung koefisien Z1 dari bentuk model regresi liniear yang kemudian 

dibandingkan dengan ( t ) tabel yang mempunyai signifikasi α = 1, α = 5, dan α = 

10%. 

Uji MWD Log Linear 



Uji MWD ( Mackinnon, White Davidson ) ini bertujuan untuk mengitung (t) 

hitung koefisien Z2 dari bentuk model regresi log liniear yang kemudian 

dibandingkan dengan ( t ) tabel yang mempunyai signifikasi α = 1, α = 5, dan α = 

10%. 

 

Tabel 4.2 
Uji Signifikasi MWD Untuk Regresi Model Linear 

 
Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 12/01/16   Time: 13:09   
Sample: 1996 2011   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 1.99E-05 9.35E-06 2.132085 0.0588 

X2 -0.380607 0.150468 -2.529482 0.0299 
X3 1.066207 0.632446 1.685848 0.1227 
X4 81.77377 109.6524 0.745755 0.4730 
Z1 11388401 4274550. 2.664234 0.0237 
C 5487353. 68784.67 79.77582 0.0000 
     
     R-squared 0.965226     Mean dependent var 5459823. 

Adjusted R-squared 0.947839     S.D. dependent var 28715.92 
S.E. of regression 6558.383     Akaike info criterion 20.69487 
Sum squared resid 4.30E+08     Schwarz criterion 20.98459 
Log likelihood -159.5590     Hannan-Quinn criter. 20.70971 
F-statistic 55.51393     Durbin-Watson stat 1.930006 
Prob(F-statistic) 0.000001    

     
      Sumber : Hasil Olah Eviews8 

Berdasarkan hasil regresi uji MWD untuk model linear dapat kita ketahui 

bahwa tidak terdapat semua variabel yang signifikan pada taraf α = 1, α = 5, dan α 

= 10%, sedangkan untuk nilai probabilitas Z1 dapat kita lihat sebesar 0.0237, 

maka secara statistik Z1 signifikan atau menerima Ho melalui uji t. 

 
 
 
 

 



Tabel 4.3 
Uji Signifikasi MWD Untuk Regresi Model Log Linear 

 
Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Least Squares   
Date: 12/01/16   Time: 13:11   
Sample: 1996 2011   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(X1) 0.017679 0.007790 2.269299 0.0466 

LOG(X2) -0.063606 0.022731 -2.798242 0.0189 
LOG(X3) 0.032589 0.021267 1.532378 0.1564 
LOG(X4) 0.000185 0.002991 0.061798 0.9519 

Z2 -5.23E-07 1.32E-07 -3.976668 0.0026 
C 15.59319 0.198402 78.59396 0.0000 
     
     R-squared 0.964627     Mean dependent var 15.51291 

Adjusted R-squared 0.946940     S.D. dependent var 0.005249 
S.E. of regression 0.001209     Akaike info criterion -10.31801 
Sum squared resid 1.46E-05     Schwarz criterion -10.02829 
Log likelihood 88.54408     Hannan-Quinn criter. -10.30317 
F-statistic 54.53978     Durbin-Watson stat 1.931843 
Prob(F-statistic) 0.000001    
     

     
      Sumber : Hasil Olah Eviews8 

Dalam hasil uji regresi MWD untuk model log linear dapat kita ketahui 

bahwa tidak terdapat semua variabel yang signifikan pada taraf α = 1, α = 5, dan α 

= 10%, sedangkan untuk nilai probabilitas Z2 dapat kita lihat sebesar 0.0026, 

maka secara statistik Z2 signifikan atau menerima Ho melalui uji t. 

Hasil Uji MWD  

Berdasarkan hasil dari uji MWD model linear dan uji MWD model log 

linear, maka dapat disimpulkan bahwa model linear yang menjelaskan jumlah 

konversi lahan. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas (F-Statistik) pada Z1 0.00001 

sedangkan nilai Probabilitas (F-Statistik) pada Z2 sebesar 0.00001 juga masih 

tetap sama, dan jika dilihat berdasarkan nilai R-squared (R2) model linear 

0.965226 sedangkan pada log linear 0.96427, maka model terbaik adalah model 



linier berdasarkan ukuran nilai R-squared yang juga besar mendekati angka 1, dan 

variabel linear menunjukkan hasil signifikan dibandingkan model log linear. 

Uji Linear Berganda  

Uji linear berganda yaitu  hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel independen ( X ) dengan variabel dependen ( Y ). Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing – masing variabel independen berpengaruh positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen 

mengalami kenaikan atau penurunan. Uji linear berganda dibagi menjadi 2 yaitu 

uji linear dan uji log linear. Uji linear dan log linear dapat kita lihat di tabel 4.4 

dan 4.5 

Tabel 4.4 
Uji Signifikasi Regresi Model Linear 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 12/01/16   Time: 12:59   
Sample: 1996 2011   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 3.08E-05 1.05E-05 2.929179 0.0137 

X2 -0.366194 0.187475 -1.953297 0.0767 
X3 0.477871 0.738873 0.646757 0.5311 
X4 134.4883 134.4647 1.000176 0.3387 
C 5530800. 83312.09 66.38653 0.0000 
     
     R-squared 0.940543     Mean dependent var 5459823. 

Adjusted R-squared 0.918922     S.D. dependent var 28715.92 
S.E. of regression 8176.641     Akaike info criterion 21.10626 
Sum squared resid 7.35E+08     Schwarz criterion 21.34769 
Log likelihood -163.8501     Hannan-Quinn criter. 21.11862 
F-statistic 43.50161     Durbin-Watson stat 1.373964 
Prob(F-statistic) 0.000001    

     
      

 Sumber : Hasil Olah Eviews8 



Berdasarkan hasil regresi linear berganda terdapat 2 variabel yang signifikan 

antara lain variabel X1 sebesar 0.0137 pada taraf α 5% dan  X2 sebesar 0.0757 

pada taraf α 10%, dengan mempertimbangkan nilai R-squared sebesar 0.940543 

yang mendekati angka 1, kemudian berdasarkan nilai F-statistik sebesar 0.000001 

yang signifikan pada taraf α 5%.  

 
Tabel 4.5 

Uji Signifikansi Model Log Linear Berganda 

Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Least Squares   
Date: 12/01/16   Time: 13:02   
Sample: 1996 2011   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(X1) 0.025967 0.011499 2.258198 0.0452 

LOG(X2) -0.065571 0.034813 -1.883510 0.0863 
LOG(X3) 0.014869 0.031855 0.466759 0.6498 
LOG(X4) 0.000917 0.004574 0.200498 0.8448 

C 15.64762 0.303207 51.60698 0.0000 
     
     R-squared 0.908688     Mean dependent var 15.51291 

Adjusted R-squared 0.875483     S.D. dependent var 0.005249 
S.E. of regression 0.001852     Akaike info criterion -9.494682 
Sum squared resid 3.77E-05     Schwarz criterion -9.253248 
Log likelihood 80.95746     Hannan-Quinn criter. -9.482319 
F-statistic 27.36643     Durbin-Watson stat 1.224487 
Prob(F-statistic) 0.000012    

     
     Sumber : Hasil Olah Eviews8 

Berdasarkan hasil regresi log linear berganda terdapat 2 variabel yang 

signifikan yaitu variabel X1 sebesar 0.0452 pada taraf α 5% dan X2 sebesar 

0.0863 pada taraf α 10%, dengan mempertimbangkan nilai R-squared sebesar 

0.908688 yang mendekati 1, kemudian berdasarkan nilai F-statistik sebesar 

0.000012 yang signifikan pada taraf α 5%. 



Berdasarkan dari hasil analisis kedua model dapat diketahui memiliki hasil 

yang sama baik dalam menjelaskan pengaruh variabel. Hal ini dilihat dari nilai R-

squared model linear sebesar 0.940543 dan model log linear sebesar 0.908688 

yang sama-sama mendekati 1. Dalam hasil F-statistik model linear sebesar 

0.000001 dan F-statistik model log linear sebesar 0.000012 juga sama 

signifikasinya. Selanjutnya dilihat berdasarkan signifikasi variabel model pada 

linear mempunyai 2 variabel signifikan yaitu X1 0,0137 dan X2 0.0767. Maka 

pemilihan model yang tepat untuk digunakan adalah model linear. 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Setelah Uji MWD 

 
Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 12/01/16   Time: 12:59   
Sample: 1996 2011   
Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 3.08E-05 1.05E-05 2.929179 0.0137 

X2 -0.366194 0.187475 -1.953297 0.0767 
X3 0.477871 0.738873 0.646757 0.5311 
X4 134.4883 134.4647 1.000176 0.3387 
C 5530800. 83312.09 66.38653 0.0000 
     
     R-squared 0.940543     Mean dependent var 5459823. 

Adjusted R-squared 0.918922     S.D. dependent var 28715.92 
S.E. of regression 8176.641     Akaike info criterion 21.10626 
Sum squared resid 7.35E+08     Schwarz criterion 21.34769 
Log likelihood -163.8501     Hannan-Quinn criter. 21.11862 
F-statistic 43.50161     Durbin-Watson stat 1.373964 
Prob(F-statistic) 0.000001    

     
       Sumber : Hasil Olah Eviews8 

Log (Y) = 5530800. + 3.08E-05 X1 + -0.366194 X2 + 0.477871 X3 + 134.4883 

X4+ e 



Keterangan : 

Y adalah Konversi lahan Kabupaten Karanganyar (Ha) 

X1 adalah Tingkat PDRB Kabupaten Karanganyar Konstan 2000 (juta rupiah) 

X2 adalah Jumlah Pertumbuhan Penduduk (Jiwa) 

X3 adalah Jumlah Rumah (Unit) 

X4 adalah Jumlah Industri (Unit) 

4.1.1 Uji Hipotesis t 

Uji Hipotesis t  

1. Uji t-statistik Variabel  X1  

Hipotesis yang digunakan: 

a. Ho: β1 ≤ 0 

b. Ha :β1 > 0 

Variabel X1 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0137 lebih kecil dari 

taraf α 5%, artinya menerima Ho yang  dan  berpengaruh  signifikan. Dapat 

disimpulkan PDRB di Kabupaten Karanganyar periode 1996 - 2011 berpengaruh 

secara signifikan dan sesuai dengan hipotesis terhadap konversi lahan di 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Uji t-statistik Variabel X2  

a. Ho :β2 ≤ 0 

b. H1 :β2 >0 

Variabel X2 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0767 lebih kecil dari 

taraf α 5%, artinya menerima Ho dan berpengaruh signifikan. Dapat disimpulkan 

jumlah pendudukdari tahun 1996 - 2011 di Kabupaten Karanganyar berpengaruh 



secara signifikan dan sesuai dengan hipotesis terhadap konversi lahan di 

Kabupaten Karanganyar. 

3. Uji t-statistik variabel X3  

a. Ho :β3 ≤ 0 

b. Ha :β3> 0 

Variabel X3 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,5311 lebih besar dari 

taraf α 5% maka Ho ditolak, artinya Jumlah rumah di Kabupaten Karanganyar 

periode 1996 – 2011 tidak berpengaruh secara signifikan dan tidak sesuai dengan 

hipotesis  terhadap konversi lahan di Kabupaten Karanganyar. 

4. Uji t-statistik variabel X4 

a. Ho :β3 ≤ 0 

b. Ha :β3> 0 

Variabel X4 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,3387 lebih besar dari 

taraf α 5% maka Ho ditolak, artinya jumlah industri di Kabupaten Karanganyar 

periode 1996 – 2011 tidak berpengaruh secara signifikan dan tidak sesuai 

hipotesis  terhadap konversi lahan di Kabupaten Karanganyar. 

4.2.10 Uji Hipotesis F 

Uji F ini digunakan untuk menguji variabel independent secara keseluruhan 

dan bersama-sama, apakah variabel independent mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai Probabilitas (F-statistik) dengan tingkat signifikansi 5%, terlihat bahwa 

probabilitas (F-statistik) lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% yaitu (0.000001) 

dengan demikian variabel independen (jumlah rumah, jumlah penduduk, pdrb dan 



jumlah industri ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu konversi lahan. 

4.2.11 Uji Koefisien Determinasi (R2 ) 

Uji R2 digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent. Nilai Adjusted  R2 

hasil estimasi menunjukkan nilai sebesar (0,940), yang berarti bahwa (94,0%) 

variasi variabel dependen (Konversi Lahan) dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen (PDRB, jumlah penduduk, jumlah rumah, dan jumlah industri), 

sedangkan sisanya yaitu (6%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 

4.2.12 Uji Multikolinieritas Model Linier 

Multikolinieritas digunakan untuk mengukur tingkat hubungan atau 

pengaruh antar variabel bebas melalui koefisien korelasi (R2). Multikolinearitas 

disini berarti suatu keadaan dimana terdapat hubungan linier antara beberapa 

variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas yang satu merupakan 

fungsi yang lainnya. Dengan melihat matrik kolerasi dapat dideteksi ada tidaknya 

gejala multikolinieritas pada model. Berdasarkan data hasil regresi diketahui 

bahwa nilai R2 model sebesar 0,940543. Apabila R2 antar variabel bebas > dari 

R2 model maka ada indikasi terdapat multikolinieritas, demikian pula sebaliknya 

apabila R2 antar variabel < dari R2 model maka tidak ada multikolinieritas.  

Tabel 4.7 
Uji Multikolinieritas 

 
 X1 X2 X3 X4 

X1 1 0.8744820435117827 0.9700064266637045 0.7092007567643279 
X2 0.8744820435117827 1 0.9377512364362744 0.7254252779705263 
X3 0.9700064266637045 0.9377512364362744 1 0.7138875023919557 
X4 0.7092007567643279 0.7254252779705263 0.7138875023919557 1 

Sumber : Hasil Olah Eiews8 



Berdasarkan hasil diatas uji multikolinieritas antar variabel independen, 

didapatkan ada nilai diatas atau lebih tinggi dibanding nilai r-square yaitu 0.9700 

sedangkan nilai r-square 0.94, maka dapat disimpulkan  bahwa model regresi 

sudah mempunyai masalah multikolinieritas. Apabila hasil tersebut menunjukan 

adanya multikolinearitas, maka menurut Agus Widarjono (2014;109 )  disarankan 

mengatasi dengan salah satu cara yaitu mengeluarkan satu variabel atau lebih dan 

bias/ kesalahan spesifikasi yaitu dengan mengeluarkan salah satu dari dua variabel 

bebas yang mempunyai korelasi sederhana relatif tinggi maka dapat ditunjukkan 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Perbaikan Uji Korelasi Parsial Antar Variabel Independen 

 
 X1 X2 X4 

X1 1 0.8744820435117827 0.7092007567643279 
X2 0.8744820435117827 1 0.7254252779705263 
X4 0.7092007567643279 0.7254252779705263 1 

Sumber : Hasil Olah Eiews8 

Berdasarkan hasil perbaikan uji multikolinieritas dengan menggunakan uji 

korelasi parsial antar variabel bebas jauh dibawah R2 0,94, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi sudah tidak mempunyai masalah 

multikolinieritas. 

4.2.13 Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang 

diamati tidak memiliki variasi yang konstan dari variabel satu observasi lainnya. 

Adapun untuk mendeteksi ada tidaknya heterodastisitas dalam penelitian ini 



dilakukan uji white dengan menggunakan cross terms  yang menyatakan bahwa 

nilai hitung chi-square (x2) < nilai kritis chi-square (x2) menunjukkan tidak 

adanya heteroskedastisitas. Dan sebaliknya jika nilai hitungchi-square (x2) >  nilai 

kritis chi-square (x2) maka terdapat pada model adanya heterodastisitas (Agus 

Widarjono, 2013). 

Tabel 4.9 
Uji Heteroskedatisitas 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 16.06113     Prob. F(14,1) 0.1934 

Obs*R-squared 15.92916     Prob. Chi-Square(14) 0.3177 
Scaled explained SS 6.559450     Prob. Chi-Square(14) 0.9504 

     
     Sumber: Hasil Olah Eviews8 

Berdasarkan hasil nilai probabilitas. Jika p-value obs*-square < α , maka Ho 

ditolak, sedangkan p-value obs *square > α Ho diterima. Karena p-value obs*-

square pada  uji heteroskedastisitas 0.3177 > 5%  maka H0 diterima. Dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. 

4.2.14 Uji Autokorelasi 
 

Tabel 5.0 
Uji Autokorelasi 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.272747     Prob. F(2,9) 0.3260 

Obs*R-squared 3.527603     Prob. Chi-Square(2) 0.1714 
     
     Sumber : Hasil Olah Evies8 

Berdasarkan hasil nilai probabilitas. Jika p-value obs*-square <ɑ , maka Ho 

ditolak, begitu juga sebaliknya jika p -value obs*-square > α maka Ho diterima. 



Karena  p value -obs*-square = 0.1714 > 5%, maka H0 diterima. Dapat dikatakan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. 

4.2.15 Interprestasi Hasil Regresi  

4.2.15.1 Interprestasi Hasil Pengolahan Data adalah : 

Dalam analisis ini menyatakan bahwa variabel-variabel penelitian yang 

diduga mempengaruhi konversi lahan di Kabupaten Karanganyar dan diuji dengan 

menggunakan data 15 tahun observasi yaitu dari tahun 1996-2011. Hasil estimasi 

model regresi linear berganda setelah MWD menunjukkan nilai sebesar (0,940), 

yang berarti bahwa (94%) variasi variabel dependen (Konversi Lahan) dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel independent (PDRB, jumlah jenduduk, jumlah 

rumah, dan jumlah industri), sedangkan sisanya yaitu (6%) dijelaskan oleh faktor-

faktor lain. 

1.  Pengaruh PDRB terhadap konversi lahan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh PDRB (X1) 

berpengaruh positif terhadap konversi lahan di Kabupaten Karanganyar dan 

hasilnya signifikan sesuai dengan hipotesis. Arti koefisien regresi variabel 

PDRB 0.0000308 adalah apabila PDRB bertambah 1 juta rupiah maka konversi 

lahan akan bertambah 0.0000308 hektar dengan asumsi variabel lainnya 

konstan. Uji t dengan untuk PDRB dapat dilihat dari signifikan variabel 

tersebut. Nilai probabilitas variabel PDRB adalah 0.0137 lebih kecil dari α 5%  

maka Ho ditolak menunjukkan pengaruh signifikan PDRB terhadap konversi 

lahan. Tanda positif menunjukkan adanya kenaikan PDRB Kab. Karangnyar 



besar, bisa menambahkan konversi lahan. Sejalan bila dilihat dari 

perkembangan Penerimaan mengalami peningkatan tingkat tahunnya. 

 PDRB merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu daerah. Dimana 

semakin tinggi penerimaan PDRB maka semakin tinggi perubahan fungsi lahan 

pertanian ke non pertanian dan daerah tersebut semakin maju kesejahteraannya 

dengan signifikan. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya 

mengenai konversi lahan yang dilakukan oleh Arum (2009) dan Fanny (2005), 

yang menyatakan PDRB berpengaruh signifikan terhadap konversi lahan. 

2. Pengaruh jumlah penduduk terhadap konversi lahan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh jumlah penduduk 

(X2) signifikan berpengaruh negatif terhadap konversi lahan di Kabupaten 

Karanganyar. Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar (-0.366194) 

yang artinya jika jumlah penduduk bertambah 1 jiwa maka jumlah konversi 

lahan menurun sebesar (-0.366194) dengan asumsi variabel lain konstan. Uji t-

statistik jumlah penduduk berpengaruh signifikan secara negative terhadap 

konversi lahan Kab. Karanganyar Karena dilihat dari nilai probabilitas sebesar 

0.0767 lebih kecil dari α 5% maka gagal menolak Ho, yang artinya jumlah 

penduduk berpengaruh secara keseluruhan negatif terhadap konversi lahan di 

Kabupaten Karanganyar. Penduduk adalah salah satu faktor mempengaruhi 

terhadap peningkatan kebutuhan lahan. Dengan jumlah penduduk yang selalu 

mengalami penambahan setiap tahun, maka sangat membutuhkan pemukiman 

untuk tempat tinggal. Dengan adanya pembangunan permukiman ini, maka 



secara langsung mengurangi jumlah lahan pertanua di Kabupaten Karanganyar. 

Tetapi pada penelitian sebelum oleh Arum (2009)) ini menyatakan bahwa 

jumlah penduduk tidak mempengaruhi konversi lahan. Hal dikatakan tidak 

sesuai dengan hipotesis penelitian ini, yaitu bahwasanya diduga jumlah 

penduduk berpengaruh signifikan terhadap konversi lahan. 

3. Pengaruh jumlah rumah terhadap konversi lahan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah rumah (X3) 

berpengaruh positif  terhadap konversi lahan Kabupaten Karanganyar. Arti 

koefisien regresi variabel jumlah penduduk (X3) 0.477871 adalah apabila 

jumlah rumah bertambah 1 unit maka konversi lahan sebesar 0.477871 dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. Uji t dilihat nilai probabilitas 0.5311 > 5% 

maka menunjukkan konversi lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

konversi lahan Kab. Karanganyar. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang 

menyatakan bahwa jumlah rumah mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

konversi lahan. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan pembangunan 

rumah akan tidak mempengaruhi naiknya pengalihan fungsi lahan pertanian 

menjadi non pertanian. 

4. Pengaruh jumlah industri terhadap konversi lahan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah industri (X4) 

berpengaruh positif terhadap konversi lahan Kabupaten Karanganyar. Arti 

koefisien regresi variabel jumlah industri 134.4883 adalah apabila jumlah 

industri bertambah 1 unit maka konversi lahan akan bertambah sebesar 



134.4883 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Uji t dengan dilihat nilai 

probabilitas 0.3387 > α 5% maka menunjukkan jumlah industr  tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap konversi lahan Hal ini tidak sesuai 

dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah industri mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap konversi lahan, selain itu tidak sesuai dengan 

teori Kartasapoetra yang menyatakan dengan adanya industri sangat 

membutuhkan alih fungsi lahan lahan untuk menopang perekonomian sekitar. 

Lahan yang beralih fungsi merupakan lahan pertanian, sehingga banyaknya 

alih fungsi lahan karena sektor industri maka jumlah lahan untuk sektor 

pertanian semakin berkurang. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dari keempat faktor yang ada yang dijadikan variabel independen seperti 

jumlah PDRB, jumlah penduduk, jumlah rumah dan jumlah industri, 

hanya variabel jumlah PDRB dan jumlah penduduk yang berpengaruh 

signifikan dan positif. Sedangkan variabel jumlah rumah dan industri tidak 

berpengaruh signifikan terhadap konversi lahan pertanian. 

2. Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap konversi 

lahan, artinya semakin tinggi jumlah PDRB di Kabupaten Karanganyar 

maka akan meningkatkan konversi lahan pertanian. Hal tersebut 

dikarenakan semakin tinggi PDRB di suatu daerah akan meningkatkan 



pertumbuhan dan pembangunan daerah sehingga meningkatkan jumlah 

konversi lahan. 

3. Variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

konversi lahan, artinya banyaknya jumlah penduduk di daerah Kabupaten 

Karangayar tidak akan meningkatkan jumlah pengalihan fungsi lahan 

pertanian ke non pertanian hal ini dikarenakan mereka melakukan 

pekarangan 

4. Variabel jumlah rumah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

konversi lahan. Artinya semakin tingginya jumlah rumah di suatu daerah 

belum tentu dapat mempengaruhi jumlah konversi lahan karena dapat 

diketahui berdasarkan jumlah rumah di Kabupaten Karanganyar yang 

mana tidak semuanya menggunakan lahan pertanian daerah karanganyar 

melainkan menggunakan lahan non pertanian yaitu pekarangan, hutan dan 

lain-lain. 

5. Variabel jumlah industri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

konversi lahan. Artinya semakin tingginya jumlah industry disuatu daerah 

belum tentu dapat mempengaruhi jumlah lahan yang terkonversi karena 

dapat diketahui berdasarkan jumlah di Kabupaten Karanganyar yang mana 

tidak semuanya menggunakan lahan pertanian daerah karanganyar 

melainkan menggunakan lahan non pertanian yaitu pekarangan, hutan dan 

lain-lain. 

 

 



Implikasi 

Berdasarkan dari hasil analisis terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan 

saran bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar, yaitu harus membuat RDTRW 

khusus di Kabupaten Karanganyar agar dapat mengatur peralihan fungsi lahan, 

karena penetapan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karanganyar 

masih menggunakan prakiraan. Dalam rangka mencegah konversi lahan pertanian 

pembangunan industri dan perumahan perlu didukung dengan penetapan 

RDTRW.   
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