
BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kebonagung tahun 2009 – 

2017 didapatkan bahwa terdapat sembilan klasifikasi lahan yang mengalami 

perubahan penggunaan lahan. Perubahan lahan tersebut luasannya bertambah dan 

ada yang berkurang. Luas lahan yang berkurang  adalah Area Terbuka seluas 1,81 

ha, perairan 2,33 ha dan pertanian yang berkurang seluas 5,43 ha.  Kemudian 

untuk lahan yang mengalami penambahan luas adalah fasilitas olahraga bertambah 

0,95 ha, Industri bertambah 2,48 ha, jalan 0,32 ha, perekonomian 0,16 ha 

permukiman 4,91 ha dan peternakan 0,14 ha. Dari semua perubahan penggunaan 

lahan, alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah yang paling tinggi. 

Alih fungsi lahan pertanian  menjadi lahan terbangun di Kecamatan Kebonagung 

dari tahun 2009 – 2017 mencapai 5,43 ha yang terbagi menjadi lahan industri, 

perekonomian, permukiman dan peternakan. Faktor terjadinya perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Kebonagung dipengaruhi oleh pertumbuhan 

penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. 

Produksi tanaman pangan di Kecamatan Kebonagung pada tahun 2009 – 

2017 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2009 hasil panen bersih tanaman pangan di 

Kecamatan Kebonagung mencapai 42.966 ton/tahun. Tahun 2010 turun menjadi  

41.351 ton/tahun, tahun 2011 naik menjadi 46.533 ton/tahun,  tahun 2013 kembali 

turun menjadi mencapai 41.247 ton/tahun, tahun 2014 kembali turun menjadi 

38.293 ton/tahun, sedangkan tahun 2015 dan 2017, mengalami kenaikan yang 

drastis yaitu 48.571 ton/tahun dan  66.541 ton/tahun. Dilihat dari hasil analisis 

pengaruh perubahan lahan terhadap produksi tanaman pangan di Kecamatan 

Kebonagung tahun 2009 – 2017 didapatkan hasil, bahwa perubahan penggunaan 

lahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi tanaman pangan 

di Kecamatan Kebonagung. 

  



5.2  Rekomendasi 

Merujuk pada hasil analisis perubahan penggunaan lahan terhadap produksi 

tanaman pangan di Kecamatan Kebonagung tahun 2009 – 2017, maka didapatkan 

rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat. Adapun 

rekomendasi yang ditujukan antara lain. 

1. Perlu adanya kontrol dan perijinan yang ketat oleh pemerintah setempat 

terkait peruntukan fungsi lahan, sehingga dampak alih fungsi lahan yang 

terjadi tidak begitu besar. 

2. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non 

pertanian harus lebih diperketat lagi, karena Kecamatan Kebonagung 

merupakan daerah yang dijadikan peruntukan kawasan LP2B di Kabupaten 

Demak. 

3. Perlu adanya kegiatan-kegiatan pemerintah yang dikakukan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Kebonagung. 

4. Perlu adanya pembinaan kepada petani perihal teknologi yang digunakan 

dalam kegoatan pertanian, guna memaksimalkan hasil produksi pertanian. 

 


