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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Ilmu Geografi dalam pendekatannya menggunakan tiga pendekatan, yaitu 

pendekatan keruangan, pendekatan ekologi dan pendekatan kompleks wilayah. 

Dalam pendekatan ini, perpaduan elemen-elemen geografi merupakan sebuah ciri 

khas sehingga disebut sebagai geografi terpadu (Bintarto dan Surastopo 

Hadisumarno, 1979). Ada tiga hal pokok dalam mempelajari obyek formal dan 

material dari geografi dalam kaitannya dengan aspek keruangan, yaitu: (1) pola dan 

sebaran gejala tertentu di muka bumi (spatial pattern), (2) keterkaitan atau hubungan 

antar gejala (spatial system), (3) perubahan atau perkembangan dari gejala yang ada 

(spatial process). 

Menurut Hinderink dan Murtopo, (1988), untuk kepentingan penelitian 

geografi atas masalah – masalah pembangunan dapat digunakan tiga macam analisis, 

yaitu : 

1. Analisis ekologikal, menganalisis hubungan manusia dan lingkungan. 

2. Analisis khorogikal, menganalisis distribusi dan diferensiasi keruangan  

dalam suatu wilayah, 

3. Analisis organisasi keruangan, menganalisis terjadinya pola-pola tertentu di 

dalam suatu ruang (penekanan pada organisasi gejala-gejala di dalam ruang 

seperti jaringan transportasi, pusat pertumbuhan dan hirarki kota  

Secara geografis, wilayah nasional untuk pembangunan terdiri dari wilayah 

lautan, wilayah daratan dan wilayah angkasa. Potensi wilayah daratan dan wilayah 

lautan Indonesia selama ini telah dimanfaatkan potensinya untuk pembangunan 

maupun sebagai sumberdaya alam untuk pembangunan.  

1
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Negara Indonesia mempunyai sumber daya alam maupun kawasan 

pembudidayaan perikanan yang mempunyai potensi sangat besar. Kawasan tersebut 

salah satunya berupa waduk – waduk buatan yang dibangun untuk kepentingan 

tertentu. Di Pulau Jawa banyak didirikan waduk-waduk yang digunakan untuk 

pengairan, pencegahan banjir atau untuk pembangkit tenaga listrik. Perairan ini 

dibuat dengan jalan membendung suatu sungai. Disamping keperluan utama tadi 

perairan buatan dapat menjadi sumber penghasil ikan. Mengingat akan fungsi waduk, 

baik yang tunggalguna maupun yang serbaguna, maka kegiatan diperairan waduk 

bukan merupakan kegiatan yang utama, kegiatan di perairan waduk adalah suatu 

kegiatan tambahan yang penting untuk dapat dikembangkan.  

Waduk memiliki bagian – bagian yang tidak terpisahkan. Menurut Su 

Ritohardoyo (1999), wilayah waduk dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu : 

wilayah perairan waduk, wilayah pasang surut waduk dan wilayah sempadan waduk. 

Wilayah perairan waduk ialah wilayah yang senantiasa tergenang oleh air sepanjang 

tahun baik musim penghujan maupun musim kemarau. Wilayah pasang surut waduk 

adalah wilayah yang senatiasa mengalami perubahan wujud lahan dimana pada saat 

musim penghujan saat air waduk mengalami pasang maka daerah tersebut akan 

terendam air sedangkan pada saat musim kemarau saat air waduk mengalami surut 

maka daerah tersebut akan berubah menjadi lahan tanah yang terbuka. Adapun 

wilayah sempadan waduk adalah wilayah pinggir waduk yang relatif tidak terlalu 

berinteraksi langsung dengan keadaan perairan waduk. 

Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki wilayah 

perairan darat yaitu : Waduk Gadjah Mungkur. Perairan Waduk Gadjah Mungkur 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna mendukung perkembangan 

wilayah. Hal tersebut telah tercantum pula dalam RUTRD khususnya menyangkut 

lokasi – lokasi pengembangan perikanan khususnya di sekitar waduk.  

Sama seperti umumnya dijumpai pada wilayah pantai, Waduk Gadjah 

Mungkur juga memiliki daerah pasang surut pada kawasan di sekitarnya. Hal ini 

disebabkan adanya fluktuasi kapasitas waduk yang cukup besar pada saat musim 
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penghujan maupun musim kemarau. Pada musim penghujan biasanya air dapat 

ditampung oleh waduk sampai kapasitas maksimumnya. Akan tetapi pada musim 

kemarau, terjadi penyusutan air waduk yang cukup drastis sehingga memunculkan 

lahan – lahan kosong di sekitar waduk. Lahan – lahan kosong yang merupakan daerah 

pasang surut Waduk Gadjah Mungkur ini dapat dijumpai pada tujuh kecamatan yang 

mengelilingi waduk tersebut, yaitu : Kecamatan Wonogiri, Ngadirojo, Nguntoronadi, 

Baturetno, Giriwoyo, Eromoko dan Wuryantoro.  

Lahan – lahan pasang surut di sekitar waduk merupakan daerah yang relatif 

subur sehingga banyak dibudidayakan oleh penduduk dengan menanam tanaman 

pangan seperti : padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai dan lain – lain. 

Diantara tujuh kecamatan yang mengelilingi Waduk Gadjah Mungkur, daerah yang 

memiliki luas lahan pasang surut waduk terbesar dan banyak digunakan oleh 

penduduk untuk ditanami tanaman pangan tersebut adalah di Kecamatan 

Nguntoronadi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini. 

Tabel 1.1. Luas Lahan dan Hasil Produksi (Tanaman Padi, Jagung dan Kacang 
Tanah) Pasang Surut Waduk Gadjah Mungkur Berdasarkan Letak 

Administrasi 
 

Luas Lahan Pasang Surut Hasil Produksi Lahan 

Pasang Surut 

No Nama Kecamatan 

 (ha) Persen (%)  (kw) Persen (%)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Wonogiri 

Wuryantoro 

Eromoko 

Giriwoyo 

Baturetno 

Nguntoronadi 

Ngadirojo 

17,22 

250,84 

125,61 

9,04 

220,3 

609,71 

26,15 

1,37 

19,93 

9,98 

0,72 

17,50 

48,43 

2,08 

16 

155 

127 

23 

86 

171 

31  

2,63 

25,45 

20,85 

3,78 

14,12 

28,08 

5,09 

 Jumlah 1.258,87 100 609 100 

Sumber : Profil Daerah, 2006 (Bappeda Kab. Wonogiri) 
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Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa budidaya pertanian di wilayah 

Kecamatan Nguntoronadi memberikan hasil yang paling besar bagi petani di daerah 

tersebut dibandingkan wilayah kecamatan lain yang juga memiliki daerah pasang 

surut Waduk Gadjah Mungkur. Keadaan ini tentu saja akan berdampak positif pula 

terhadap tingkat kesejahteraan para petani di daerah tersebut.  

Tetapi keadaan tersebut juga berdampak negatif karena memungkinkan 

terjadinya konflik antara petani lokal dari Kecamatan Nguntoronadi dengan petani 

dari luar kecamatan Nguntoronadi yang memperebutkan lahan pasang surut di 

wilayah tersebut. Hal ini sangat mungkin terjadi karena lahan pasang surut Waduk 

Gadjah Mungkur  merupakan lahan milik negara dan tidak diberikan sertifikad tanah 

bagi yang menghuninya. Selain dampak negatif  berupa adanya konflik horizontal 

antar warga tersebut, sebenarnya pengelolaan lahan pasang surut juga menyalahi 

aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri yang 

menyebutkan :  

1. Kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang 

mempercepat proses pendangkalan danau/waduk/rawa dilarang. 

2. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman atau kegiatan lain yang 

dapat mengganggu kelestarian daya tampung danau/waduk/rawa, pada kawasan 

sempadannya, termasuk daerah pasang surutnya. 

3. Kegiatan yang masih boleh diusahakan adalah sector perikanan serta pariwisata, 

khususnya kegiatan yang berkaitan dengan penikmatan pemandangan alam sekitar 

danau/waduk/rawa dengan terkontrol. 

 Dengan melihat pada aspek positif maupun negatif yang sementara 

ditemukan di daerah penelitian maka penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “ANALISIS GEOGRAFIS TERHADAP 

PEMANFAATAN LAHAN PASANG SURUT WADUK GADJAH MUNGKUR 

DI KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN WONOGIRI” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah karakteristik sosial demografi serta daerah asal paling dominan 

para petani yang mengusahakan daerah pasang surut di Kecamatan 

Nguntoronadi ? 

2. Apakah motivasi paling utama petani dalam mengusahakan daerah pasang 

surut di Kecamatan Nguntoronadi ? 

3. Bagaimanakah hubungan antara luas lahan garapan daerah pasang surut di 

Kecamatan Nguntoronadi dengan pendapatan petani ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui karakteristik sosial demografi serta daerah asal paling dominan 

para petani yang mengusahakan daerah pasang surut di Kecamatan 

Nguntoronadi. 

2. Mengetahui motivasi paling utama petani dalam mengusahakan daerah pasang 

surut di Kecamatan Nguntoronadi. 

3. Mengetahui hubungan antara luas lahan garapan pasang surut di Kecamatan 

Nguntoronadi dengan pendapatan petani. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana S-1 Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai kajian mengenai dinamika fisik dan sosial ekonomi daerah pasang 

surut Waduk Gadjah Mungkur di daerah penelitian. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Menurut Bintarto dan Surastopo Hadisumarno (1979), analisis keruangan 

mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat dan juga memperhatikan 

penyebaran penggunaan ruang yang telah ada serta penyediaan ruang yang akan 

digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan. Analisis ekologi adalah 

pendekatan yang memperhatikan interaksi antara organisasi hidup dan 

lingkungannya. Sedangkan analisis kompleks wilayah merupakan kombinasi antara 

analisis keruangan dengan analisis ekologi. Pada analisis ini daerah-daerah tertentu 

didekati atau dihampiri dengan pengertian “areal differentation” yaitu anggapan 

bahwa interaksi antar daerah akan berkembang karena pada dasarnya suatu daerah 

berbeda dengan daerah lainnya. 

Menurut Sutami (1977), tiap wilayah terdiri dari ekosistem dan sosial sistem, 

dan wilayah yang terbesar yang dapat dibayangkan adalah dunia, dengan bumi 

sebagai ekosistem dan umat manusia sebagai sosial sistem. Wilayah yang terkecil 

yang dapat dibayangkan adalah rumah tangga dengan tempat tinggal sebagai 

ekosistem dan keluarga sebagai sosial sistem. Sumberdaya alam dan sumberdaya 

manusia merupakan unsur-unsur dari ekosistem dan sosial sistem dari wilayah yang 

bersangkutan. Pemanfaatannya harus memperhitungkan kondisi ekosistem dan sosial 

sistem secara keseluruhan. Mengembangkan wilayah sudah harus diartikan pula 

mengembangkan alam dan manusianya. Studi-studi wilayah (regional studies) harus 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan kemampuannya 

sekarang. 

Suatu perencanaan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah bertujuan 

untuk meningkatkan potensi/kemampuan wilayah. Wilayah pedesaan sebagai unit 

perencanaan tersusun atas unsur-unsur penyusunan potensi wilayah yang meliputi 

sumberdaya alam hayati dan sumberdaya alam non hayati, sumberdaya manusia dan 

sumberdaya binaan. Keempat sumberdaya tersebut keberadaannya disuatu wilayah 

senantiasa memiliki keterkaitan, ketergantungan dan pengaruh satu terhadap yang 

lain (Sugeng Martopo, 1987). 
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Menurut AJ Suhardjo (1989), dalam menentukan prioritas pembangunan 

wilayah hal yang perlu mendapat perhatian adalah adanya dan besarnya masalah serta 

potensi yang dimiliki. Dalam hubungannya dengan sumberdaya, pembangunan 

wilayah mengandung arti menata dan mengatur pendayagunaan sumberdaya, baik 

ditinjau dari fisik, sosial dan ekonomi sebagai satu kesatuan dengan tetap menjaga 

keseimbangan lingkungan, dengan demikian setiap program pembangunan agar dapat 

berhasil dengan baik harus mengacu pada potensi sumberdaya dan permasalahan 

yang ada pada daerah yang bersangkutan. 

Pembangunan wilayah khususnya pembangunan pertanian merupakan 

kegiatan pokok dalam usaha melaksanakan kebijakan memberikan kesempatan kerja 

agar dapat meningkatkan pendapatan petani di daerah pedesaan. Bagi masyarakat 

pedesaan, lahan pertanian merupakan modal utama dalam memenuhi kehidupan 

keluarganya. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksinya, para 

petani pada umumnya melakukan usaha pengembangan melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi pertanian. 

Salah satu bentuk ekstensifikasi lahan pertanian yang dilakukan petani adalah 

mengembangkan lahan pertanian pasang surut. Lahan pasang surut sendiri menurut 

Su Ritohardoyo (1999) merupakan lahan yang secara langsung terpengaruh oleh 

fluktuasi permukaan suatu tubuh perairan (dalam hal ini waduk). Di Kabupaten 

Wonogiri juga terdapat upaya pengembangan oleh para petani terhadap lahan pasang 

surut Waduk Gadjah Mungkur terutama di wilayah Kecamatan Nguntoronadi.  

Levang (1984, dalam Mayasari, 2004) berpendapat bahwa terdapat beberapa 

faktor yang menentukan tingkat produktivitas lahan. Faktor – faktor tersebut dapat 

berupa faktor fisik dan non fisik. Faktor fisik dapat berupa iklim yang berpengaruh 

terhadap ketersediaan unsur – unsur organik tanah yang diperlukan tanaman, tingkat 

erosi tanah yang terjadi yang menentukan pula sedikit banyaknya kandungan unsur – 

unsur organik tanah serta jenis – jenis tanaman yang ditanam. Adapun faktor non 

fisik berupa tingkat pendidikan petani, tingkat pengalaman serta tenaga kerja yang 

dimiliki. 
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Sutanti Dwi Purwaningsih (2001) yang berjudul “Studi Budidaya Ikan 

Sistem Karamba Apung Di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri”  mengungkapkan 

dalam penelitiannya yang dilakukan di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri 

Kabupaten Wonogiri, keberadaan budidaya ikan sistem karamba apung tersebut 

merupakan usaha menciptakan lapangan pekerjaan tambahan dan upaya peningkatan 

pendapatan bagi penduduk desa sendang.  

Permasalahan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa basar peranan usaha 

budidaya karamba apung terhadap peningkatan pendapatan keluarga serta lapangan 

pekerjaan tambahan bagi penduduk desa sendang. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui karakteristik petani 

budidaya ikan karamba apung (2) untuk mengetahui pengaruh jam kerja terhadap 

pendapatan dari keluarga usaha karamba apung (3) untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan dari usaha budidaya ikan karamba apung terhadap pendapatan keluarga 

(4) untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja pada usaha ikan karamba apung di 

Waduk Gajah Mungkur Wonogiri (5) untuk mengetahui alasan mengapa penduduk 

tertarik dengan usaha budidaya karamba di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei sedangkan 

pemilihan daerah penelitian secara purposive sampling. Dalam pengumpulan data 

menggunakan tehnik wawancara dan data sekunder dari kantor dinas perikanan 

kabupaten Wonogiri. Untuk mengalisa data dilakukan dengan menggunakan tabel 

frekuensi maupun tabel silang.  

Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pendapatan dari usaha 

budidaya karamba apung memiliki sumbangan yang besar terhadadap pendapatan 

total keluarga dengan rata-rata sumbangan pendapatan sebesar 45,85%. Usaha 

budidaya karamba apung juga lebih banyak menyerap tenaga kerja yang berasal dari 

penduduk desa sendang yaitu 93,68%. 

Su Ritohardoyo (1999) mengadakan penelitian untuk mengungkap salah satu 

aktivitas penduduk lokal dalam pemanfaatan lahan pasang surut waduk untuk usaha 

pertanian di Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian diperoleh bahwa variasi luas lahan 
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pasang surut Waduk Gadjah Mungkur Wonogiri adalah antara 1.300 hingga 6.400 

hektar dengan variasi waktu terbuka antara 1 hingga 7 bulan. Penggarapan lahan 

pasang surut terdiri dari penduduk korban gusuran pembangunan waduk (81,3%) dan 

penduduk yang berasal dari desa pinggiran waduk dan daerah lain (18,7%). Motivasi 

sebagian besar petani (56%) menggarap lahan pasang surut adalah menambah lahan 

garapan akibat sempitnya kepemilikan lahan di luar lahan waduk. Perbedaan daerah 

asal maupun motivasi penggarap memanfaatkan lahan tersebut tidak berpengaruh 

terhadap perbedaan luas lahan garapan di lahan pasang surut waduk. Pemanfaatan 

lahan pasang surut setiap petani lebih luas (1.470 m2) untuk usaha pertanian tanaman 

padi daripada untuk tanaman palawija (1.118 m2). Teknik usaha tani yang digunakan 

di lahan pasang surut sangat berbeda (lebih sederhana) daripada tekhnik usaha tani 

sebelum waduk terbangun maupun di luar lahan pasang surut waduk. Pendapatan dari 

kegiatan pasang surut waduk dipengaruhi berbagai faktor produksi, namun faktor 

yang mempengaruhi pendapatan petani lahan pasang surut adalah biaya yang 

dikeluarkan. Pendapatan tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan rumah 

tangga petani penggarap dari usaha tani. Besarnya rerata sumbangan pendapatan dari 

lahan pasang surut terhadap pendapatan rumah tangga petani penggarap adalah 

sebesar 60 persen. 

 Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada daerah penelitian. Dalam penelitian ini daerah penelitian 

yang diambil adalah lahan pasang surut Waduk Gadjah Mungkur di wilayah 

Kecamatan Nguntoronadi, sedangkan pada penelitian sebelumnya daerah penelitian 

yang diambil adalah lahan pasang surut Waduk Gadjah Mungkur di seluruh wilayah 

Kabupaten Wonogiri, 

 Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian 

sebelumnya adalah obyek yang digunakan yaitu petani lahan pasang surut. Selainitu 

persamaan juga terletak pada metode penelitian dan responden yang diambil. Teknik 

penelitian yang digunakan berupa teknik analisis data sekunder dan metode survai 

untuk pengumpulan data primer. Sampel diambil dengan metode pemilihan sampel 
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secara acak sederhana dari populasi petani penggarap lahan pasang surut. Untuk lebih 

jelasnya perbedaan dan persamaan peneliti dengan penelitian sebelumnya dapat 

dilihat pada Tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian Sebelumnya Dengan Penelitian yang 
Dilakukan 

 
Peneliti/tahun Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Su Ritohardoyo (1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutanti Dwi 
Purwaningsih (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daryanto (2007) 

Pemanfaatan Lahan 
Pasang Surut Waduk 
Wonogiri Di 
Kabupaten Wonogiri 
 
 
 
 
 
 
 
Studi Budidaya Ikan 
Sistem Karamba 
Apung Di Waduk 
Gajah Mungkur 
Wonogiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Geografis 
Terhadap Pemanfaatan  
Lahan Pasang Surut 
Waduk Gadjah 
Mungkur Di 
Kecamatan 
Nguntoronadi 
Kabupaten Wonogiri 

Mengetahui Karakteristik Dan Motivasi 
Petani Penggarap Lahan, Cara 
Pemanfaatan Serta Pengaruh 
Pemnanfaatan Lahan Pasang Surut 
Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga 
Petani Penggarap 
 
 
 
 
 
(1) Mengetahui karakteristik petani 
budidaya ikan karamba apung (2) 
mengetahui pengaruh jam kerja terhadap 
pendapatan dari keluarga usaha karamba 
apung (3) mengetahui seberapa besar 
sumbangan dari usaha budidaya ikan 
karamba apung terhadap pendapatan 
keluarga (4) mengetahui penyerapan 
tenaga kerja pada usaha ikan karamba 
apung di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri 
(5) mengetahui alasan mengapa penduduk 
tertarik dengan usaha budidaya karamba di 
Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. 
 
 
 
 
Mengetahui karakteristik sosial demografi     
serta daerah asal paling dominan para 
petani yang mengusahakan daerah pasang 
surut di Kecamatan Nguntoronadi. 
Mengetahui motivasi paling utama petani 
dalam mengusahakan daerah pasang surut 
di Kecamatan Nguntoronadi. 
Mengetahui hubungan antara luas lahan 
garapan pasang surut di Kecamatan 
Nguntoronadi dengan pendapatan petani. 
 

Metode Survai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metode Survai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metode Survai 
 

Hasil Penelitian Menunjukkan 
Pemanfaatan Lahan Pasang Surut Setiap 
Petani Lebih Luas (1.470 M2) Untuk 
Usaha Pertanian Tanaman Padi Daripada 
Untuk Tanaman Palawija (1.118 M2). 
Besarnya Rerata Sumbangan Pendapatan 
Dari Lahan Pasang Surut Terhadap 
Pendapatan Rumah Tangga Petani 
Penggarap Adalah Sebesar 60 Persen. 
 
 
Pendapatan dari usaha budidaya karamba 
apung memiliki sumbangan yang besar 
terhadadap pendapatan total keluarga 
dengan rata-rata sumbangan pendapatan 
sebesar 45,85%. Usaha budidaya karamba 
apung juga lebih banyak menyerap tenaga 
kerja yang berasal dari penduduk desa 
sendang yaitu 93,68%. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

 Lahan merupakan ruang yang ada di permukaan bumi yang digunakan oleh 

manusia sebagai tempat tinggal dan untuk melakukan aktivitas sehari – hari dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Lahan selalu mengalami perubahan yang diakibatkan 

bekerjanya proses geomorfik yaitu semua perubahan fisikal dan kimia yang 

menyebabkan perubahan bentuk muka bumi dan terjadi sepanjang zaman geologi.  

 Akibat bekerjanya proses geomorfik menyebabkan terbentuknya relief yaitu 

gambaran permukaan bumi yang menunjukkan perbedaan tinggi rendahnya 

permukaan bumi seperti datar, bergelombang, perbukitan dan pegunungan. Salah satu 

bentukan lahan adalah lahan pasang surut, yaitu lahan yang secara langsung 

terpengaruh oleh fluktuasi permukaan suatu tubuh perairan. 

 Keadaan lahan pasang surut dari Waduk Gadjah Mungkur ini dapat dikatakan 

cukup subur sehingga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti yang terjadi di 

Kecamatan Nguntoronadi. Masyarakat di wilayah ini maupun dari kecamatan 

tetangganya seperti Kecamatan Eromoko dan Wuryantoro memanfaatkan lahan 

pasang surut Waduk Gadjah Mungkur yang cukup luas.  

Pemilihan bentuk intensifikasi lahan pertanian dengan memanfaatkan lahan 

pasang surut waduk ini dirasakan mampu memberikan peningkatan pendapatan 

masyarakat sehingga dalam beberapa tahun terakhir terjadi perluasan lahan pasang 

surut yang diusahakan.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai. Analisis wilayah 

usaha pemanfaatan lahan pasang surut di daerah penelitian bertujuan untuk 

mengetahui pola distribusi daerah pasang surut melalui analisis tetangga terdekat. 

Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis tabel frekuensi terutama untuk 

mengetahui daerah asal para petani yang mengusahakan daerah pasang surut, 

mengetahui karakteristik sosial demografi para petani yang mengusahakan daerah 

pasang surut serta mengetahui motivasi paling utama petani dalam mengusahakan 

daerah pasang surut di daerah penelitian.. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran 

dapat ditunjukkan pada diagram alir penelitian di bawah ini. 



 12

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 
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1.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan telaah pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis 

yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. 

1. Sebagian besar petani penggarap lahan pasang surut memiliki usia produktif 

(usia 15 – 64 tahun), berpendidikan rendah, jumlah tanggungan keluarga 3 

orang, luas lahan yang digarap relatif sempit, status kepemilikan lahan hanya 

mengusahakan tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah. Daerah asal 

sebagian besar petani yang mengusahakan lahan pasang surut di daerah 

penelitian adalah dari Kecamatan Nguntoronadi sendiri. 

2. Motivasi utama petani penggarap lahan pasang surut menggarap lahan tersebut 

adalah meningkatkan pendapatan keluarga. 

3. Semakin luas lahan garapan pasang surut maka semakin besar pendapatan 

petani. 

 

1.8 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai dengan informasi 

diperoleh langsung dari responden baik para pelaku maupun anggota keluarganya 

dengan menggunakan kuisioner. Informasi dikumpulkan dari sebagian populasi yang 

dianggap cukup untuk mewakili seluruh populasi yang ada (Masri Singarimbun dan 

Sofian Efendi, 1981). Sampel penelitian adalah para petani penggarap lahan pasang 

surut di wilayah Kecamatan Nguntoronadi. 

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.8.1    Pemilihan Daerah Penelitian 

Untuk penentuan daerah penelitian ini peneliti mengunakan metoda purporsif 

sampling yaitu memilih daerah Kecamatan Nguntoronadi berdasarkan pertimbangan 

– pertimbangan tertentu yaitu : (a) kecamatan ini memiliki wilayah lahan pasang 

surut Waduk Gadjah Mungkur yang paling luas (609,71 ha) dan banyak diusahakan 

sebagai lahan pertanian. 
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1.8.2    Pemilihan Sampel Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah petani penggarap lahan pasang surut di 

wilayah Kecamatan Nguntoronadi. Dari data yang dikumpulkan berdasarkan 

perhitungan secara langsung di lapangan oleh peneliti, petani penggarap lahan pasang 

surut tersebut berjumlah kurang lebih 48 KK (Kepala Keluarga).  

Sistem penentuan responden adalah metode sensus, yaitu mengambil seluruh 

populasi untuk dijadikan responden. Dengan demikian keakuratan data diharapkan 

dapat diwujudkan sebagaimana keadaan sebenarnya di lapangan.  

1.8.3    Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian  ini ada dua macam, yaitu : data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer  

Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara langsung dengan 

responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan penelitian 

. Data primer meliputi : 

1) Data Demografi : umur, status kawin, jumlah tanggungan keluarga. 

2) Data Sosek : pendapatan,  pendidikan. 

3) Motivasi untuk menggarap lahan pasang surut   

4) Daerah asal para petani penggarap lahan pasang surut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ini diperoleh tidak langsung dari responden, melainkan dari  

catatan, arsip, dan data statistik yang ada pada instansi-instansi yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Data sekunder meliputi : 

1) luas, letak batas daerah penelitian  

2) Jumlah, komposisi, penduduk menurut umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan,  peta administrasi 

3) Peta distribusi lahan pasang surut di Kecamatan Nguntoronadi 
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1.8.4 Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan interpretasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis tabel frekuensi dan tabel silang. Menurut Masri Singarimbun dan 

Sofyan Effendi (1981), tabel frekuensi digunakan untuk mengetahui karakteristik dan 

distribusi satu variabel. Di samping itu teknik statistik ini walaupun sederhana tetapi 

memiliki kemampuan besar untuk mengungkapkan yang hendak diteliti. Tabel 

frekuensi digunakan untuk membuktikan hipotesa 1 dan 2. Adapun untuk 

membuktikan hipotesis 3 digunakan tabel silang. Salah satu model tabel frekuensi 

yang diguanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Daerah Asal No  

Kecamatan Desa/Kelurahan 

Frekuensi (f) Persen (%) 

1. 

2. 

    

 Jumlah   

 

 

1.9 Batasan Operasional 

Analisis adalah proses penyederhanaan data agar lebih mudah untuk dipahami 

(Masri Singarimbun, 1981). 

Ekstensifikasi adalah perluasan lahan pertanian dengan cara mengadakan 

pembukaan lahan – lahan pertanian baru (Mubyarto, 1972). 

 Lahan adalah lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan 

vegetasi dimana faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap penggunan lahan 

termasuk di dalamnya kegiatan manusia di masa lalu maupun masa yang akan 

datang (Sitanala Arsyad, 1989). 

 Pendapatan petani penggarap lahan pasang surut adalah penghasilan yang 

diperoleh dari hasil panen yang sudah dikurangi dengan biaya penanaman dan          

perawatan (Tadjuddin Noer Effendi,1997). 
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Pendapatan total keluarga adalah pendapatan yang diperoleh dari semua              

anggota keluarga yang bekerja (Tadjuddin Noer Effendi,1997). 

 Pertanian adalah proses yang menghasilkan produk pertanian di tingkat 

primer (Mubyarto, 1972). 

Petani adalah kepala keluarga yang mempunyai mata pencaharian pokok di 

bidang pertanian yang meliputi petani pemilik, petani penggarap dan petani 

penyewa (Mubyarto, 1972). 

Produksi pertanian adalah proses mengeluarkan hasil pertanian baik berupa 

tanaman atau yang lain dihasilkan oleh suatu usaha tani atau perusahaan 

pertanian (Mubyarto, 1972). 

Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu daya produksi 

(Mubyarto, 1972). 




