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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur tercurah kehadirat Allah Yang Maha Agung yang tanpa henti melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan ijin-Nya Prosiding SEMINAR 
NASIONAL GEOMATIKA 2016 dapat kami terbitkan sesuai rencana. 

Prosiding ini disusun berdasarkan hasil SEMINAR NASIONAL yang bertemakan “PERAN 
GEOSPASIAL DALAM MEMBINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” yang telah kami 
selenggarakan di Cibinong pada tanggal 5 Oktober 2016. Penyelenggaraan Seminar Nasional ini 
dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan pemikiran dari pihak-pihak seperti: Akademisi 
(Perguruan Tinggi), Bisnis (pihak swasta dan himpunan profesi) dan Government (instansi litbang 
dari kementrian dan LPNK). Peserta berasal dari instansi pusat di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi dan juga dari daerah antara lain Jogjakarta, Solo, Semarang, Jambi, Banjarmasin 
dan beberapa daerah lainnya. Sebagian besar peserta merupakan stakeholder yang berkecimpung 
dalam bidang geospasial dan aplikasinya. Tujuan diselenggarakan Seminar Nasional Geomatika ini 
adalah dalam rangka mendukung program percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dan sebagai 
sarana pertukaran informasi serta kerjasama di bidang iptek geospasial. 

Pada Seminar Nasional ini telah dibahas berbagai konsep pengembangan maupun aplikasi 
geomatika yang meliputi empat tema, yaitu: geodesi, batas wilayah dan tata ruang, kebencanaan dan 
pengelolaan sumberdaya alam. Prosiding ini diharapkan dapat menyebarluaskan hasil-hasil 
penelitian yang sudah dilakukan, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam 
mewujudkan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber, pemakalah, penyunting dan 
editor serta peserta seminar nasional yang sudah bersedia menyukseskan Seminar Nasional ini. 
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada panitia atas kerja kerasnya dalam 
penyelenggaraan Seminar Nasional maupun dalam penyusunan prosiding ini. 

Akhir kata, semoga prosiding ini bermanfaat bagi kita semua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cibinong,    November  2016 
 
Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama 
Kepala, 

 
Dr. Wiwin Ambarwulan 
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KATA SAMBUTAN 

Untuk mengurangi potensi konflik karena pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan, 
pemerintah saat ini tengah merancang aturan untuk Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta 
pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap 
Delapan yang dituangkan dalam Pepres No 9 Tahun 2016. Melalui percepatan pelaksanaan 
kebijakan satu peta berskala 1:50.000 ini, diharapkan akan dihasilkan satu peta sebagai standar 
untuk referensi geospasial yang memiliki satu basis data, satu geoportal dan satu referensi. 
Harapannya bisa digunakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan 
mendukung terwujudnya agenda prioritas nawacita. Selain itu, perencanaan pemanfaatan ruang 
skala luas dengan dokumen rencana Tata Ruang akan terintegrasi secara baik. Untuk itulah 
pentingnya Seminar Nasional PERAN GEOSPASIAL DALAM MEMBINGKAI NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA, yang telah kami selenggarakan di Cibinong 5 Oktober 2016. 

Prosiding ini berisikan makalah yang dipresentasikan oleh para pembicara utama (tujuh makalah 
utama dari nara sumber yang berasal dari BIG, Lemhanas, Unhan, MAPIN dan KoPPI) dan dua puluh 
enam makalah sumbangsih dari peserta seminar, yang berasal dari kalangan: Akademisi (UGM, IPB, 
Universitas Jambi, UIN Syarif Hidayatullah, Politeknik Banjarmasin), Bisnis (LSM, WWF, The Forest 
Trust) dan Goverment (Kementrian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah).  

Makalah yang disajikan dalam prosiding ini merupakan makalah yang sudah diperbaiki oleh para 
penulis sesuai dengan saran perbaikan dari tim penyunting. Penyajian makalah dalam prosiding 
disusun berdasarkan topik-topik yang telah ditentukan dalam seminar. Selain itu, prosiding ini 
memuat rekomendasi dan rumusan yang dihasilkan dalam Seminar Nasional ini.  

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah terlibat dalam 
penyelenggaraan Seminar Nasional hingga penyusunan prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat dan juga para pemangku kepentingan di bidang geospasial. 
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Ketua Panitia Seminar Nasional Geomatika 
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PERUBAHAN PENUTUPAN LAHAN DAN ANALISIS FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI PERUBAHAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL 

BERBAK PROVINSI JAMBI 

(Landcover changes and analysis of its affecting factors in  
Berbak National Park Jambi Province) 

Eva Achmad, Nursanti dan Andita Minda Mora 
 Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Jambi 

Kampus Unja Pinang Masak, Jalan Raya Jambi-Muara Bulian, Indonesia 
E-mail: evaachmad@unja.ac.id 

ABSTRAK 

Taman Nasional Berbak (TNB) merupakan salah satu kawasan konservasi yang mengalami perubahan 

tutupan lahan hutan disebabkan oleh kebakaran hutan dan memicu adanya aktivitas masyarakat di dalam 
kawasan TNB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar laju perubahan dan distribusi spasial 

penutupan lahan TNB selama periode 1994, 2000, 2007 dan 2013 dan factor social ekonomi yang 

memperngaruhinya. Tipe penutupan lahan di TNB terdiri atas hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, 
ladang, semak, badan air dan tidak ada data. Pada tahun 1994 2000 terjadi penurunan luasan hutan rawa 

primer sebesar 25.912,72 hektar (18,6%) kemudian pada tahun 2007 2013 terjadi peningkatan sebesar 

10.479,11 hektar (7,0%). Selanjutnya diikuti pula pada tahun 1994 2000 peningkatan luas hutan rawa 

sekunder sebesar 5.904,37 hektar (4,2%) dan mengalami penurunan pada tahun 2007 2013 sebesar 

480,65 hektar (4,2%). Selanjutnya pada tahun 1994 2000 terjadi penurunan luas ladang sebesar 60,92 

hektar (0,04%) dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 2013 sebesar 271,05 hektar (0,19%) diikuti 

pula pada tahun 1994 2000 peningkatan luasan penutupan semak sebesar 28.475,68 hektar (0,12%) 

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2007 2013 sebesar 5.040,88 hektar (3,0%). Penutupan 

selanjutnya yang mengalami peningkatan adalah badan air yaitu pada tahun 1994 2000 sebesar 60,20 

hektar (0,04%) dan juga mengalami peningkatan pada tahun 2007 2013 seluas 205,01 hektar (0,14%) dan 

tidak ada data yang diterjemahkan sebagai awan mengalami penurunan sebesar 8.588,45 hektar (10,5%) 

pada tahun 1994 2000 juga pada tahun 2007 2013 sebesar 4.909,53 hektar (3,5%). Faktor sosial ekonomi 

yang mempengaruhi perubahan lahan di TNB adalah luas lahan garapan di dalam kawasan, lama bermukim, 

jumlah tanggungan keluarga serta pengetahuan dan sikap masyarakat mengenai kawasan lindung dan 
keberadaan Taman Nasional Berbak. 

Kata kunci: Taman Nasional Berbak, perubahan penutupan lahan, faktor sosial ekonomi  

ABSTRACT 

Berbak National Park is one of conservation area in Jambi Province that having forest cover changes 
due to forest fire and has triggered human activities within TNB area. The research is aimed to analyze the 
changes trend of forest cover and spatial distribution of landcover changes over TNB in 1994, 2000, 2007, 
dan 2013 and social economic factors involved. The cover types existed was primary swamp forest, 
secondary swamp forest, cropfield, shrub, waterbodies and no data. In 1994-2000, a decline occurred in 
primary swamp forest area of 25912.72 hectares (18.6%) then in 2007-2013 it increased about 10479.11 ha 
(7.0%). In 1994-2000, secondary swamp forest area increased about 5904.37 hectares (4.2%) and 
decreased in 2007-2013 about 480.65 hectares (4.2%). In the year 1994-2000, a decline of field areas of 
60.92 hectares (0.04%) and increased in 2007-2013 about 271.05 ha (0.19%) and then in the year 1994 to 
2000 the increase in the extent of bush closure of 28475.68 hectares (0.12%) and then decreased in the 
year 2007 to 2013 about 5040.88 hectares (3.0%). Furthermore, water bodies closure increased for period 
1994-2000 about 60.20 ha (0.04%) and also increased in the year 2007 to 2013 covering an area of 205.01 
hectares (0.14%) and no data that associated as cloud decreased by 8588.45 hectares (10.5%) in the year 
1994 to 2000 was also the year 2007-2013 about 4909.53 hectares (3.5%). Social-economic factors that 
influenced landcover changes were the area being encroached within the national park area, the period of 
settlement, numbers of the family members, and community view on preserved areas and national park 
existence.   

Keywords: Berbak National Park, land cover change, socio-economic factors 

mailto:evaachmad@unja.ac.id
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PENDAHULUAN 

Taman Nasional Berbak (TNB) termasuk dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  yang meliputi 32 desa penyangga. Desa-desa yang mempunyai 
aksesibilitas langsung dan merupakan gerbang utama dari dan ke kawasan taman nasional adalah 
Desa Sungai Aur di Kecamatan Kumpeh, Desa Sungai Rambut di Kecamatan Rantau Rasau, Desa 
Simpang Datuk di Kecamatan Nipah Panjang dan Desa Sungai Lokan di Kecamatan Sadu. 

Taman Nasional Berbak (TNB) pada awalnya berstatus Suaka Marga Satwa Berbak yang 
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda (Govermment Besluit) 
Nomor 18 tanggal 29 Oktober tahun 1935 yang diumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsch 
India Nomor 521 Tahun 1935 dengan luas 190.000 hektar. Kemudian dengan dikeluarkan Surat 

keputusan Menteri Kehutanan Nomor 285/KPTS II/1992 kawasan ini ditetapkan sebagai taman 

nasional dengan luas 162.700  hektar dan pada tahun 2012 dilakukan pengajuan revisi luas 

kawasan TNB menjadi 142.750 hektar. 
Sejak berstatus dilindungi pada tahun 1935 TNB telah mengalami berbagai masalah yang 

mengancam integritasnya. Permasalahan tidak hanya datang dari luar kawasan namun juga dari 
dalam kawasan. Permasalahan yang datang dari luar kawasan TNB adalah masalah perambahan 
yang dilakukan oleh petani lokal dan panen hasil hutan yang tidak berkelanjutan telah menjadi 
ancaman terbesar. Pada tahun 1936 1939 sekitar 205 hektar dari luasan desa yang berada dalam 

batas TNB yang direklamasi untuk keperluan pertanian. Mulai dari tahun 1950 1969 daerah yang 

luas telah dibudidayakan di seluruh wilayah Tanjung Jabung oleh pemukim Bugis. Pada gelombang 
kedua tahun 1970 an semakin meningkat laju konversi lahan untuk areal pemukiman kemudian 

dalam kurun waktu sepuluh tahun telah terjadi konversi hampir seluruh pinggiran TNB untuk lahan 
pertanian (Ejik, P. van dan P.H. Leenman, 2004). Permasalahan dari dalam kawasan adalah 
kebakaran hutan yang terjadi selama dekade terakhir. Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 
1997 1998 adalah yang paling luas dan membakar 17.000 hektar atau sekitar 10% dari luasan 

TNB. Sejak saat itu, kebakaran kembali terjadi setiap tahun terutama di lokasi-lokasi yang sudah 
pernah mengalami kebakaran (Ejik dan Leenman, 2004). Menurut data titik api yang diperoleh dari 
Nasa, 2013 menunjukkan titik api aktif di kawasan TNB dari tahun ke tahun hingga tahun 2013. 
Perburuan liar reptil dan burung juga merupakan salah satu ancaman yang terjadi di dalam 
kawasan TNB meskipun tidak ada penelitian rinci yang mengevaluasi tingkat dan dampak kegiatan 
tersebut. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta perubahan pola aksesibilitas terutama 
dalam hal transportasi pada kawasan TNB saat ini juga akan mempengaruhi permintaan terhadap 
lahan. Adnan, 2004 dalam penelitiannya mengenai perubahan penutupan lahan di Taman Nasional 
Kerinci Sebelat (TNKS) menyatakan bahwa faktor  yang  mempengaruhi perubahan penutupan 
lahan dari segi sosial ekonomi adalah tingkat pendapatan masyarakat sekitar taman nasional. 
Pemantauan perubahan lahan dan dampak perubahannya sangat diperlukan untuk mengetahui 
arah perubahan dan dampak jangka panjangnya bagi masyarakat dan kelestarian hutan, guna 
mendukung upaya tersebut perlu adanya teknologi yang dapat memberikan informasi mengenai 
perubahan penutupan dan penggunaan lahan yang bersifat periodik (Suhardi, 2005). Oleh sebab 
itu perlu adanya teknologi untuk mengkaji dan memantau perubahan lahan di kawasan TNB dan 
faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lahan tersebut. Salah satu bentuk 
pengelolaan berbasis teknologi yang paling penting saat ini adalah pengelolaan dengan 
menggunakan data spasial dan sistem informasi geografis yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
akurasi dan efektifitas sistem pengelolaan kawasan TNB.  

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui besar dan laju perubahan penutupan 
lahan yang terjadi di TNB serta kecenderungan arah perubahan penutupan dengan menggunakan 
sistem informasi geografis (SIG) dan citra Landsat-TM tahun 1994 dan ETM+ tahun 2000, 2007 
dan 2013 serta menganalisis faktor yang diduga berpengaruh dalam penyebab perubahan 
penutupan lahan di TNB.  



Perubahan Penutupan Lahan dan Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perubahan di Kawasan Taman Nasional ..............  (Achmad, et al.) 

311 

METODE 

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan yaitu selama bulan April-September 2015. 
Pengambilan data lapangan berupa penandaan lokasi (ground check) yang dilakukan selama 2 
bulan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) wilayah I, II dan III pada Resort Simpang, 
Resort Sungai Rambut, Resort Rantau Rasau, Resort Baku Tuo dan Resort Cemara kemudian 
pengolahan data dilakukan selama 4 bulan Secara geografis TNB terletak pada titik koordinat 
104o15‟29‟‟ hingga 104o15‟53‟‟BT dan 1o08‟41‟‟ hingga 1o40‟16‟‟LS. Peta lokasi penelitian dapat 
dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Kawasan Taman Nasional  Berbak. 

Alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian yaitu seperangkat komputer dilengkapi 
dengan software GIS, software pengolahan citra, Global Positioning System (GPS), Laptop, 
kamera, Microsoft office, alat tulis, SPSS 19 dan kuisioner. Bahan yang digunakan berupa citra 
Landsat TM dan ETM + kawasan TNB tahun 1994, 2000, 2007 dan 2013. Data lainnya yang 
digunakan adalah peta administrasi kawasan TNB, data sosial masyarakat, serta data 
kependudukan. 

Data spasial merupakan data yang bersifat keruangan yaitu citra satelit Landsat TM dan 
ETM+, peta kawasan TNB, dan peta administrasi kawasan TNB. Data spasial yang digunakan 
adalah citra Landsat TM dan ETM+ path/row 124/61 dan 125/61 tanggal akuisisi 25 Juni 1994, 25 
Juni 2000, 25 Juni 2007 dan 24 Juni 2013. Data spasial lainnya yang diambil yaitu data koordinat 
lapangan.  Pengambilan data ini dilakukan dengan cara menandakan lokasi yang diambil datanya 
dan dicatat koordinat lokasi melalui Global Positioning Sistem (GPS). Selanjutnya titik lapangan ini 
digunakan sebagai salah satu bahan dalam interpretasi citra satelit Landsat dengan klasifikasi 
terbimbing (Supervised classification) untuk menentukan tingkat akurasi dalam melakukan 
klasifikasi. 

Pengambilan data ini digunakan untuk verifikasi faktor pendugaan penyebab perubahan lahan 
yang terjadi di kawasan TNB dari segi sosial ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
Adnan, 2004 faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi perubahan lahan di TNKS adalah jumlah 
penggunaan lahan, jumlah anggota keluarga, lama bermukim, tingkat penghasilan keluarga, 
tingkat penghasilan keluarga, tingkat pendidikan formal, dan jarak antara rumah ke lahan.  

Pengumpulan data  mengenai sosial ekonomi masyarakat dilakukan melalui wawancara 
dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian subjektif  
peneliti berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan 
karakteristik populasi dengan pertimbangan tertentu.  Populasi yang akan diambil dalam penelitian 
ini adalah masyarakat yang memiliki potensi dalam perubahan lahan di sekitar  TNB.  

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin diperoleh besar sampel sejumlah 54 
kepala keluarga yaitu 10 keluarga dari Desa Simpang, 10 keluarga dari Desa Rantau Rasau, 8 
keluarga dari Desa Sungai Aur, 10 kelurga dari Desa Remau Baku Tuo, 10 keluarga dari Desa 
Simpang Datuk dan 6 keluarga dari Desa Sungai Cemara. Pertimbangan pengambilan sampel 
berdasarkan kepala keluarga dikarenakan kepala keluarga merupakan pencari nafkah untuk 
keluarga sehingga lebih dapat mewakili informasi yang dibutuhkan. 
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Metode Analisis Penutupan Lahan 

Koreksi Citra 

Setelah data citra diperoleh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi citra. Koreksi data citra 
yang dilakukan adalah koreksi geometrik. Koreksi geometrik dilakukan karena terjadinya 
pergeseran koordinat sehingga perlu dilakukan penyesuaian data citra. Koreksi ini dilakukan 
bertujuan untuk agar posisi posisi titik (pixel) pada citra sesuai dengan posisi titik-titik geografi di 

permukaan bumi. Posisi ini adalah kedudukan geografis daerah yang terekam pada citra.Kegiatan 
pertama yang dilakukan dalam melakukan koreksi geometrik adalah penentuan tipe proyeksi dan 
koordinat yang digunakan. Untuk penelitian ini proyeksi yang digunakan adalah sistem proyeksi 
UTM (Universal Transverse Mercator) dan sistem koordinat geografik. Tahap selanjutnya adalah 
koreksi distorsi yang dilakukan melalui penentuan titik ikat medan yang ditempatkan sesuai 
dengan koordinat citra kedalam koordinat peta. Kemudian, dilakukan resampling citra 
menggunakan metode Maximum likelihood atau metode kedekatan maksimum. 

Penggabungan citra (Mozaicking) 

Penggabungan citra dilakukan untuk menggabungkan dua buah citra dalam file .img. Dalam 
hal ini kawasan TNB berada dalam dua buah scene pada citra satelit dan umtuk mendapatkan 
kawasan TNB harus dilakukan penggabungan dua buah citra terlebih dahulu sebelum dilakukan 
pemotongan. 

Pemotongan data citra (subset image) 

Pemotongan data citra bertujuan untuk menetukan batas wilayah yang akan diteliti. 
Pemotongan dilakukan dengan memotong data citra yang sudah terkoreksi untuk mendapatkan 
wilayah lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada kawasan TNB. 

Klasifikasi data citra 

Klasifikasi data citra merupakan kegiatan untuk menentukan kelas-kelas yang terdapat pada 
data citra. Kelas-kelas tersebut menunjukkan kategori-kategori lahan dan didasarkan pada warna 
yang tampak dalam data citra. Klasifikasi dilakukan dengan cara mengelompokkan warna yang 
sama pada citra ke dalam kelas-kelas tertentu. 

Kegiatan klasifikasi terbagi atas dua tahap yaitu klasifikasi citra tidak terbimbing 
(unsupervised) dan klasifikasi citra terbimbing (supervised). Klasifikasi citra tidak terbimbing 
(unsupervised) dilakukan sebelum pengambilan data di lapangan (ground cek). Penentuan kelas-
kelas tidak didefinisikan sendiri dan peta hasil klasifikasi ini dapat dijadikan acuan saat 
pengambilan data di lapangan. Klasifikasi citra terbimbing (supervised clasification) merupakan 
kegiatan klasifikasi kelas-kelas citra yang didefinisikan sendiri (Jaya, 2010). Pendefinisian ini 
didasarkan pada data lapangan yang telah diperoleh berupa titik-titik koordinat yang ditandai 
dengan GPS. Kelas-kelas yang didefinisikan menunjukkan jenis penutupan lahan yang ada di 
lapangan. Hasil dari klasifikasi citra ini adalah peta penutupan lahan. Gambaran penutupan lahan 
diperoleh melalui pengolahan peta rupa bumi, peta batas kawasan, dan citra Landsat.  

Pengolahan Data Atribut 

Data atribut diperlukan dalam menganalisis faktor-faktor perubahan lahan yang terjadi. Data 
atribut yang diperlukan adalah data monografi desa, keadaan umum TNB dan data kondisi sosial 
ekonomi masyarakat yang meliputi: jumlah tanggungan keluarga, usia, mata pencarian, 
pendidikan, pendapatan, luas lahan garapan, pengetahuan dan sikap penduduk terhadap 
kawasan. Data ini dibutuhkan dalam menganalisis faktor sosial ekonomi apa saja yang 
mempengaruhi perubahan penutupan lahan di TNB serta sikap dan pengetahuan masyarakat 
terhadap keberadaan kawasan. 
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Analisis Data Sosial Ekonomi Masyarakat 

Ada beberapa pendekatan analisis data atribut sosial ekonomi yang digunakan yaitu metode 
tabulasi deskriptif dan uji statistik. Penjelasan mengenai metode analisis adalah sebagai berikut: 

Metode Tabulasi Deskriptif 

Data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta pengetahuan dan sikap 
responden terhadap kawasan TNB ditunjukan oleh jawaban responden atas pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan. Setelah wawancara dilakukan dan data sudah terkumpul maka 
selanjutnya dilakukan proses tabulasi data hasil wawancara dan dianalisis secara deskriptif untuk 
mengetahui dinamika perubahan penggunaan lahan sehingga dapat diketahui perluasan lahan 
yang mungkin terjadi dan analisis terhadap pengelolaan yang berlaku secara kualitatif  untuk 
mengetahui pengaruh sejarah pengelolaan kawasan terhadap perubahan penutupan lahan yang 
terjadi. 

Metode Uji Statistik 

Metode uji statistik dilakukan dengan menggunakan analisis uji chi square. Uji chi square 

dilakukan untuk menganalisis secara deskriptif hubungan antara variabel terpengaruh dan variabel 
pengaruh. Variabel terpengaruh dalam penelitian ini yaitu (Y) yang merupakan luas lahan garapan 
dalam kawasan dan yang bertindak sebagai variabel pengaruh adalah (X) yang merupakan 
karakteristik sosial ekonomi masyarakat yaitu: jumlah penggunaan lahan ), jumlah anggota 

keluarga  lama bermukim ( ), tingkat pendapatan , tingkat pendidikan formal  dan 

jarak antara rumah ke lahan ( ). Melihat hubungan antara variabel terpengaruh dan variabel 

pengaruh diatas maka dibuat kategori operasional terhadap variable-variabel tersebut sehingga 
dapat diperlukan untuk analisis selanjutnya. Kategori operasional penelitian adalah seperti yang 
diuraikan di bawah ini. 

Luas lahan garapan yang dilihat dari besarnya pemakaian lahan oleh masing-masing 
responden dengan memperhatikan nilai rata-rata dari keseluruhan responden. Penguasaan lahan 
oleh masing-masing responden dinyatakan: Rendah, bila besarnya lahan yang dipakai dibawah 
rata-rata dan tinggi, bila lahan yang dipakai sama dengan atau lebih dari rata-rata penguasaan 
lahan. 

Jumlah tanggungan keluarga, dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan jumlah anggota rumah 
tangga responden yang dinyatakan: Kecil, bila jumlah anggota rumah tangga responden dibawah 
rata-rata keseluruhan responden dan besar, bila jumlah anggota rumah tangga responden diatas 
atau sama dengan rata-rata keseluruhan jumlah responden. Lama bermukim, dilihat atau 
diperhitungkan dari nilai rata-rata keseluruhan responden sejak tahun pertama bermukim dan 
selanjutnya dikategorikan ke dalam: 10 20 tahun dan lebih dari 20 tahun.  

Tingkat pendapatan keluarga, dilihat dari besarnya pendapatan rata-rata keseluruhan 
responden. Pendapatan masing-masing responden dinyatakan: Rendah, bila pendapatan dibawah 
rata-rata keseluruhan dan tinggi, bila pendapatan diatas rata-rata.  

Tingkat pendidikan formal yang dikategorikan dalam: Sekolah dasar (SD) atau sederajat, SLTP 
atau yang sederajat, dan SLTA keatas. Tingkat umur, dikategorikan berdasarkan produktivitas 
manusia yang dinyatakan :Produktif , bila umur responden berkisar antara 15 64 tahun dan non 

produktif, bila umur responden lebih dari 64 tahun. 
Jumlah responden yang terdapat dalam suatu faktor sosial ekonomi disusun dalam tabel 

frekuensi dan tabel silang. Tabel frekuensi digunakan untuk melihat dominansi setiap faktor sosial 
ekonomi yang telah dikategorikan. Sedangkan tabel silang digunakan untuk 
menentukanhubunganvariabel pengaruh (X) dan variabel terpengaruh (Y) melalui uji chi square 

dengan rumus sebagai berikut: 
 χ2 = (fo ft)2/ft  ........................................................................................................... (1) 

dimana: 
fo : merupakan frekuensi observasi yang diperoleh dari penelitian          
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ft : merupakan frekuensi teoritis yang ditentukan dari jumlah penggandaan jumlah total kolom 
dengan jumlah total baris pada tabel silang. 
Hubungan dinyatakan signifikan jika χ2 dari hasil perhitungan lebih besar atau sama dengan 

angka yang terdapat dalam distribusi X tabel pada derajat tertentu. Tingkat kepercayaan 95%. 
Hipotesis keputusan untuk pengujian ini adalah sebagai berikut: 
H0: Karakter sosial ekonomi tidak berpengaruh nyata terhadap luas lahan garapan dalam kawasan. 
H1: Karakter sosial ekonomi berpengaruh nyata terhadap luas lahan garapan  dalam kawasan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Klasifikasi Penutupan Lahan di Kawasan Taman Nasional Berbak 

Penutupan lahan merupakan jenis kenampakan yang ada dipermukaan bumi (Lillesand dan 
Kiefer, 1990). Penggunaan lahan merupakan perubahan keadaan lahan yang disebabkan oleh 
adanya kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia untuk berbagai kepentingan dan 
pemenuhan kebutuhan hidupnya. Penutupan lahan pada Kawasan Taman Nasional Berbak 
diklasifikasikan kedalam 6 tipe tutupan lahan yaitu hutan rawa primer, hutan rawa 
sekunder,semak, ladang, badan air dan awan. Klasifikasi ini disesuaikan dengan kondisi kawasan 
TNB secara umum ketika pengecekan dilapangan.  

Proses klasifikasi dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik interpretasi penginderaan jauh 
menggunakan citra Landsat. Citra yang digunakan untuk klasifikasi adalah citra dengan tahun 
penyiaman 1994, 2000, 2007 dan 2013. Berdasarkan hasil interpretasi citra klasifikasi penutupan 
lahan terbagi menjadi 6 tipe yaitu hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, ladang, semak, dan 
awan. Adapun klasifikasi tipe penutupan lahan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Hutan rawa primer merupakan tipe penutupan lahan di daerah rawa termasuk rawa gambut 

yang belum mengalami penebangan ataupun campur tangan manusia. Penutupan lahan hutan 
rawa primer merupakan penutupan hutan yang seharusnya berada di TNB. Namun 
dikarenakan kebakaran dan aktifitas masyarakat yang berada di sekitar kawasan 
mengakibatkan penutupan lahan hutan rawa primer menjadi berkurang. 

2. Hutan rawa sekunder merupakan tipe penutupan lahan di daerah rawa termasuk rawa gambut 
yang telah menampakkan bekas penebangan atau gangguan . Bekas tebangan terlihat 
dengan adanya tanah yang terbuka. 

3. Ladang merupakan lahan yang digunakan oleh masyarakat sekitar TNB untuk menghasilkan 
tanaman pertanian. Lahan masyarakat ada yang ditanam dengan padi sawah untuk sekitar 
daerah Seksi Pengelolaan Taman Nasional TNB wilayah II.  

4. Penutupan lahan berupa badan air yang terdapat di TNB adalah penutupan seperti sungai,dan 
pantai.  

5. Penutupan lahan berupa semak adalah lahan yang penutupannya di dominasi oleh perdu dan 
dahulunya merupakan areal bekas terbakar. 

6. Awan dan bayangan awan mengakibatkan citra tidak dapat diklasifikasi. 
 

Perubahan Penutupan Lahan 

Berdasarkan hasil klasifikasi citra satelit Landsat tahun 1994, 2000, 2007 dan 2013 di kawasan 
Taman Nasional Berbak mengalami perubahan penutupan lahan pada setiap tipe penutupan 
lahannya. Dalam kurun waktu 1994 2000 dan 2007 2013 telah terjadi peningkatan dan 

penurunan luas wilayah penutupan lahan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 
Perubahan penutupan lahan di kawasan Taman Nasional Berbak dalam penelitian ini dibagi 

dalam dua periode yakni periode 1994 2000 dan 2007 2013. Pada periode 1994 2000 terjadi 

penurunan luas hutan rawa primer sebesar 25.912,72 hektar atau 18,6% seperti yang  disajikan 
pada Gambar 3. Penurunan luas hutan rawa primer tersebut terjadi dikarenakan kebakaran besar 
yang disebabkan oleh peristiwa El Nino pada tahun 1997 di kawasan TNB. Menurut Ejik dan 

Leenman (2004) kebakaran hutan yang terluas di kawasan TNB terjadi pada tahun 1997 1998 

yang membakar 17.000 hektar atau sekitar 10% dari luasan TNB. Akan tetapi pada periode 
2007 2013 terjadi peningkatan seluas 10.479,11 hektar atau 7,0% pada hutan rawa primer. Hal 
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ini dikarenakan telah terjadi suksesi pada daerah yang sebelumnya terbakar dan tidak terdapat 
aktivitas manusia didalamnya, sehingga terjadi peningkatan luas tutupan lahan hutan rawa primer 
dalam kurun waktu 12 tahun.  

 
 

 
(a)                                                                    (b)                                            

 

                                         (c)                                                                  (d)                                  

Gambar 2. (a) Penutupan Lahan di Kawasan TNB tahun 1994 (b) Penutupan Lahan di Kawasan TNB tahun 
2000 (c) Penutupan Lahan di Kawasan TNB tahun 2007 dan (d) Penutupan Lahan di Kawasan 

TNB tahun 2013. 

 
Gambar 3. Perubahan Luas Tutupan Hutan Rawa Primer Di TNB Tahun 1994 2013. 
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Pada kurun waktu 1994 2000 luas hutan rawa sekunder meningkat sebesar 5.904,37 hektar 

(4,2%) hal ini dikarenakan hutan rawa primer yang terbuka telah berubah menjadi hutan rawa 
sekunder dalam kurun waktu 6 tahun. Setelah bencana kebakaran berakhir perambahan makin 
gencar dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan TNB pada bagian timur kawasan di Desa 
Cemara dan Desa Labuhan Pering. Hal ini terjadi karena terbukanya kawasan dan memungkinkan 
masyarakat untuk menjadikannya sebagai ladang dan lahan pertanian. Kemudian pada tahun 
2007 2013 terjadi penurunan luasan hutan rawa sekunder seluas 480,62 hektar atau 0,2% 

disajikan pada Gambar 4.  
 

 

 
Gambar 4. Perubahan Luas Tutupan Hutan Rawa Sekunder di Taman Nasional Berbak  Tahun 1994 2013. 

Penutupan lahan yang berubah selanjutnya adalah ladang yang dalam kurun waktu dari tahun 
1994 2000 terjadi penurunan luasan seluas 60,92 hektar atau 0,04% disajikan pada Gambar 5. 

Pada umumnya ladang masyarakat banyak bercampur dengan semak. Akan tetapi pada kurun 
waktu 2007 2013 telah terjadi penurunan luasan tutupan ladang seluas 271,05 hektar atau 

0,19%. Daerah yang berubah menjadi ladang adalah daerah bekas terbakar yang dekat dengan 
desa penyangga dengan aksesibitas yang tinggi untuk mencapai kawasan.  

 
Gambar 5. Perubahan Luas Tutupan Ladang Di Taman Nasional Berbak Tahun 1994 2013. 

Semak belukar mengalami peningkatan luas yang cukup tinggi pada periode 1994 2000 yaitu 

sebesar 28.475,68 hektar disajikan pada Gambar 6. Semak belukar merupakan bekas areal yang 
telah mengalami kebakaran sehingga menjadi terbuka. Hal ini dikarenakan pada periode 
1994 2013 terjadi kebakaran yang sangat besar dan menghabiskan hutan sehingga menjadi 

semak. Akan tetapi pada periode 2007 2013 terjadi penurunan luas tutupan semak sebesar 

5.040,88 hektar atau 3,0%. Hal tersebut merupakan penurunan yang cukup besar untuk luasan 
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semak di kawasan TNB. Selain disebabkan oleh kebakaran besar, pola pembukaan lahan oleh 
masyarakat dengan sistem land clearing. Masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan cara 
membakarnya terlebih dahulu dan tujuannya agar lahan yang digarapnya lebih subur karena 
dipercaya mengandung humus sehingga sewaktu-waktu pembukaan lahan yang disebabkan oleh 
land clearing dapat kembali menyebabkan kebakaran.  

 
Gambar 6.  Perubahan Luas Tutupan Semak Di Taman Nasional Berbak Tahun 1994 2013. 

Penutupan berupa badan air mengalami peningkatan pada periode 1994 2000 seluas 60,20 

hektar atau 0,% peningkatan laju perubahan luas badan air ini disebabkan karena fluktuasi debit 
air sehingga dapat mempengaruhi luasan pada saat interpretasi citra seperti yang disajikan pada 
Gambar 7. Pada saat musim hujan jumlah air meningkat dan air akan melimpah ke pinggiran 
atau daratan sekitarnya.  

 
Gambar 7. Perubahan Luas Tutupan Badan Air Di Taman Nasional Berbak Tahun 1994 2013. 

Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat yang Mempengaruhi Perubahan Penutupan Lahan 

Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap luas lahan garapan dalam kawasan 

Faktor sosial ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan 
mempengaruhi perambahan lahan di kawasan TNB. Beberapa faktor sosial ekonomi yang diduga 
berpengaruh terhadap luas garapan dalam kawasan dilihat berdasarkan nilai rata-rata luas lahan 
garapan yang dimiliki oleh masyarakat. Luas lahan garapan dalam kawasan tergolong tinggi 
apabila luas lahan garapan dalam kawasan lebih besar atau sama dengan 0.5 hektar dan 
dikategorikan rendah apabila lebih kecil dari 0.5 hektar. Besaran luas lahan tersebut diperoleh dari 
nilai rata-rata luas lahan garapan dalam kawasan seluruh masyarakat dari 6 desa yang dijadikan 
sampel. 
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1. Jumlah tanggungan keluarga 
Jumlah tanggungan keluarga dikategorikan besar apabila jumlah tanggungan keluarga lebih 

besar atau sama dengan 4 dan lebih kecil apabila jumlah tanggungan keluarga lebih kecil dari 
empat. Nilai empat diperoleh dari rata rata jumlah tanggungan keluarga dari seluruh masyarakat 

dari 6 desa yang dijadikan sampel. Jumlah tanggungan keluarga diduga berpengaruh terhadap 
luas lahan garapan di dalam kawasan dengan asumsi bahwa semakin banyak jumlah tanggungan 
keluarga maka kebuthan hidup rumah tangga tersebut akan meningkat sehingga membutuhkan 
lahan yang lebih luas pula. Hubungan antara jumlah tanggungan keluarga dan luas lahan garapan 
dalam kawasan disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Hubungan Jumlah Tanggungan Keluarga dengan Luas Lahan Garapan di dalam Kawasan TNB.  

Penggunaan Lahan 
dalam Kawasan 

Jumlah tanggungan keluarga 
Total Responden 

Besar Kecil 

N % N % N % 

Rendah 28 80 10 53 38 70 

Tinggi 7 20 9 47 16 30 

Jumlah 35 100 19 100 54 100 

      Keterangan : n  responden per kategori ; N semua responden 

       χ2  

Berdasarkan uji χ2  pada taraf nyata 0.05 nilai χ2 hitung  χ2 tabel yang berarti tolak H0 dan 

terima H1 bahwa jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap luas lahan garapan di dalam 
kawasan. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa responden yang memiliki jumlah tanggungan 
keluarga sedikit menggunakan luasan untuk lahan garapan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah 
tanggungan keluarga yang lebih banyak.  

2. Tingkat umur 

Tingkat umur diduga berpengaruh terhadap luas garapan dalam kawasan dengan 
asumsi bahwa semakin produktif usia seseorang maka semakin banyak pengalaman dalam 

teknik berladang sehingga akan semakin tinggi tingkat penggunaan lahannya.Hubungan antara 
tingkat umur dan luas lahan garapan di dalam kawasan disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hubungan Tingkat Umur Dengan Luas Lahan Garapan Di Dalam Kawasan TNB. 

Penggunaan 
Lahan Dalam 

Kawasan 

Tingkat Umur Total 
Responden Produktif Non Produktif 

N % N % N % 

Rendah 34 72 4 57 38 70 

Tinggi 13 28 3 43 16 30 

Jumlah 47 100 7 100 54 100 

             Keterangan : N  Responden Per Kategori ; N Semua Responden 

Χ2  

Berdasarkan uji χ2  pada taraf nyata 0.05 nilai χ2 hitung  χ2 tabel yang berarti terima H0 

bahwa tingkat umur tidak berpengaruh terhadap tingkat luas garapan dalam kawasan. Hal ini 
menggambarkan bahwa usia penggarap lahan bervariasi mulai dari usia produktif 15 64 tahun 

hingga usia non produktif  64 tahun. Dalam memanfaatkan lahan para penggarap tidak 

mempedulikan usia terlihat pada Tabel 2 tiga responden usia non produktif masih sanggup 
menggarap lahan. 

3. Tingkat pendidikan 
Tingkat pendidikan diduga berpengaruh terhadap penggunaan lahan dalam kawasan dengan 

asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula tingkat 
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kemampuan individu dalam memilih mata pencaharian lain. Hubungan antara tingkat pendidikan 
dan luas lahan garapan dalam kawasan disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Luas Lahan Garapan Didalam Kawasan TNB. 

Penggunaan 
Lahan dalam 

Kawasan 

Tingkat pendidikan  Total 
Responden SD SMP SMA 

N % n % N % N % 

Rendah 10 91 12 57 16 73 38 70 

Tinggi 1 9 9 43 6 27 16 30 

Jumlah 11 100 21 100 22 100 54 100 

 Keterangan : n  responden per kategori ; N semua responden 

          χ2  

Berdasarkan uji χ2  pada taraf nyata 0.05 nilai χ2 hitung  χ2 tabel yang berarti tolak H0 dan 

terima H1 berarti tingkat pendidikan berpengaruh terhadap luas lahan garapan dalam kawasan. 
Berdasarkan tabel penggunaan lahan di dominasi oleh kategori pendidikan SMA dan hanya satu 
responden dari tingkat pendidikan SD yang memiliki luas lahan garapan diatas rata-rata. 
Masyarakat memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan lahan walaupun memiliki tingkat 
pendidikan yang tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki akses yang tinggi untuk mencari 
pekerjaan keluar desa untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

4. Tingkat pendapatan 
Tingkat pendapatan diduga berpengaruh terhadap terhadap luas lahan garapan dalam 

kawasan karena mempunyai implikasi ekonomis dalam mengelola lahan garapan dalam kawasan 
TNB dengan asumsi semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat diluar kawasan maka semakin 
rendah tingkat perambahan dalam kawasan. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendapatan 
masyarakat diluar kawasan maka semakin tinggi tingkat perambahan dalam kawasan. Tingkat 
pendapatan dikategorikan tinggi apabila lebih besar atau sama dengan Rp.1.000.000,00 dan 
dikategorikan rendah apabila lebih kecil dari Rp.1.000.000,00. Nilai tersebut didapatkan dari rata-
rata tingkat pendapatan seluruh responden dari enam desa yang dijadikan sampel. Hubungan 
antara tingkat pendapatan dengan luas lahan garapan dalam kawasan disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hubungan Tingkat Pendapatan Dengan Luas Lahan Garapan Didalam Kawasan TNB. 

Penggunaan 
Lahan dalam 

Kawasan 

Tingkat pendapatan Total 

Responden Rendah Tinggi 

N % N % N % 

Rendah 8 57 30 75 38 70 

Tinggi 6 43 10 25 16 30 

Jumlah 14 100 40 100 54 100 

   Keterangan : n  responden per kategori ; N semua responden 

       χ2  

Berdasarkan uji χ2  pada taraf nyata 0.05 nilai χ2 hitung  χ2 tabel yang berarti terima H0. Hal 

ini menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan luas 
penggunaan lahan dalam kawasan. Semakin tinggi tingkat pendapatan tidak menutup 
kemungkinan masyararakat untuk tetap membuka lahan dalam kawasan dapat terlihat pada Tabel 
9 bahwa masih banyak responden yang memiliki tingkat pendapatan tinggi yang masih 
memanfaatkan lahan dalam kawasan yakni dengan jumlah 10 responden sebaliknya terlihat pada 
tabel bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah tidak memiliki kecenderungan yang 
besar untuk memanfaatkan lahan dalam kawasan. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar TNB 
yang mayoritas memiliki jumlah tanggungan keluarga yang besar sehingga memiliki motivasi lebih 
besar untuk mendapatkan pekerjaan dari satu-satunya sektor yang paling memiliki jaminan dalam 
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meningkatkan  pendapatan masyarakat di sekitar TNB yakni sektor pertanian sehingga tidak 
menutup kemungkinan untuk merambah kawasan TNB meskipun telah memiliki pendapatan yang 
tinggi. 

5. Luas garapan diluar kawasan 
Luas lahan garapan diluar kawasan dikategorikan tinggi apabila lebih besar atau sama dengan 

3 hektar dan dikategorikan rendah apabila lebih kecil dari 3 hektar. Nila 3 hektar diperoleh dari 
rata-rata luas lahan garapan esponden diluar kawasan. Luas lahan garapan diluar kawasan diduga 
berpengaruh terhadap luas lahan garapan dalam kawasan dengan asumsi bahwa semakin tinggi 
luas lahan garapan diluar kawasan maka semakin rendah penguasaan lahan garapan dalam 
kawasan.  Hubungan antara luas lahan garapan diluar kawasan dan luas lahan garapan dalam 
kawasan disajikan melalui Tabel 5. 

Tabel 5.  Hubungan Antara Luas Lahan Garapan Diluar Kawasan Dengan Luas Lahan Garapan Dalam 

Kawasan TNB. 

Penggunaan Lahan 

Dalam Kawasan TNB 

Lahan Garapan Di Luar Kawasan  
Total Responden 

Rendah Tinggi 

N % N % N % 

Rendah 12 71 26 70 38 70 

Tinggi 5 29 11 30 16 30 

Jumlah 17 100 37 100 54 100 

     Keterangan : n  responden per kategori ; N semua responden 

χ2  

Berdasarkan uji χ2  pada taraf nyata 0.05 nilai χ2 hitung  χ2 tabel. Hal tersebut menunjukan 

bahwa hipotesis H0 diterima yang berarti tidak terdapat hubungan yang nyata antara luas lahan 
garapan diluar kawasan dengan luas lahan garapan dalam kawasan. Hal ini disebabkan karena 
masyarakat yang menggarap lahan di luar kawasan cenderung untuk menambah pendapatannya 
dengan tetap menggarap lahan dalam kawasan TNB walaupun dengan luasan yang kecil. Namun 
ada masyarakat yang tidak memiliki lahan garapaan di luar kawasan tidak selalu menggarap lahan 
kawasan TNB secara luas. Hal ini mungkin dikarenakan oleh penguasaan lahan oleh petani milik. 
Selain itu, jenis penggunaan lahan diduga juga berpengaruh untuk beberapa desa seperti Desa 
Simpang, Desa Rantau Rasau, Desa Sungai Aur dan Desa Sungai Rambut lebih memanfaatkan 
komoditi ladang dan tanaman tahunan karet dibandingkan dengan perkebunan seperti pada Desa 
Remau Baku Tuo dan Desa Cemara yang cenderung memanfaatkan komiditas sawit sebagai 
tanamannya.  

6. Lama bermukim 
Lama masyarakat bermukim diduga berpengaruh terhadap luas garapan dalam kawasan 

dengan asumsi bahwa semakin lama masyarakat bermukim maka akan semakin tinggi pula tingkat 
penggunaan lahan dalam kawasan. Hubungan antara lama bermukim dengan luas lahan dalam 
kawasan dapat dijelaskan pada Tabel 6. 

  Tabel 6. Hubungan Antara Luas Lahan Garapan Diluar Kawasan Dengan Luas Lahan   Garapan Dalam 

Kawasan TNB. 

Penggunaan Lahan 
Dalam Kawasan TNB 

Lama Bermukim  
Total Responden 

20 Tahun 20 Tahun 

N % N % N % 

Rendah 24 83 14 56 38 70 

Tinggi 5 17 11 44 16 30 

Jumlah 29 100 25 100 54 100 

   Keterangan : n  responden per kategori ; N semua responden 



Perubahan Penutupan Lahan dan Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perubahan di Kawasan Taman Nasional ..............  (Achmad, et al.) 

321 

χ2  

Berdasarkan uji χ2  pada taraf nyata 0.05 nilai χ2 hitung  χ2 tabel. Nilai tersebut menunjukan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa lama masyarakat bermukim berpengaruh 
terhadap luas lahan garapan dalam kawasan. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang 
mengaku belum mengetahui mengenai kawasan taman nasional dan merasa bahwa lahan mereka 
tidak memasuki kawasan TNB. Padahal telah sering dilakukan sosialisai tata batas oleh petugas 
tata batas TNB kasus ini terjadi di Desa Cemara. Permasalahan ini telah dilaporkan kepada pihak 
kementerian Kehutanan. 

KESIMPULAN  

Tipe penutupan lahan di Taman Nasional Berbak dikelompokan menjadi 6 (enam) yaitu 
hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, ladang, semak, badan air dan awan (tidak ada data). 
Pada tahun 1994 2000 terjadi penurunan luasan hutan rawa primer sebesar 25.912,72 hektar 

(18,6%) kemudian pada tahun 2007 2013 terjadi peningkatan sebesar 10.479,11 hektar (7,0%). 

Selanjutnya diikuti pula pada tahun 1994 2000 peningkatan luas hutan rawa sekunder sebesar 

5.904,37 hektar (4,2%) dan mengalami penurunan pada tahun 2007 2013 sebesar 480,65 hektar 

(4,2%). Selanjutnya pada tahun 1994 2000 terjadi penurunan luas ladang sebesar 60,92 hektar 

(0,04%) dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 2013 sebesar 271,05 hektar (0,19%) 

diikuti pula pada tahun 1994 2000 peningkatan luasan penutupan semak sebesar 28.475,68 

hektar (0,12%) kemudian mengalami penurunan pada tahun 2007 2013 sebesar 5.040,88 hektar 

(3,0%). Penutupan selanjutnya yang mengalami peningkatan adalah badan air yaitu pada tahun 
1994 2000 sebesar 60,20 hektar (0,04%) dan juga mengalami peningkatan pada tahun 

2007 2013 seluas 205,01 hektar (0,14%) dan tidak ada data yang diterjemahkan sebagai awan 

mengalami penurunan sebesar 8.588,45 hektar (10,5%) pada tahun 1994 2000 juga pada tahun 

2007 2013 sebesar 4.909,53 hektar (3,5%). 

Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi perubahan lahan di Taman Nasional Berbak adalah 
luas lahan garapan di dalam kawasan, lama bermukim, jumlah tanggungan keluarga serta 
pengetahuan dan sikap masyarakat mengenai kawasan lindung dan keberadaan Taman Nasional 
Berbak. Untuk mensikapi hal ini, perlu adanya upaya dari berbagai pihak khususnya pengelola TNB 
bersama masyarakat di sekitar kawasan untuk mengelola hutan dan memanfaatkan daerah 
penyangga sebagai area yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. 
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