
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan

manusia,  harga tanah dari  waktu-ke  waktu selalu  mengalami  peningkatan,  ada

beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  harga  tanah  diantaranya  meliputi  faktor

eksternal  dan  internal,  faktor  internal  menyangkut  fisik  dari  tanah  seperti

kemiringan, jenis tanah dll, sedangkan faktor eksternal menyangkut lingkukan dan

aksesibilitas seperti dimana lokasi tanah tersebut, dekat dengan pusat kota, lebar

jalan,  akses  menuju  tanah  tersebut  mudah  atau  tidak,  faktor-faktor  diatas

mengakibatkan  munculnya  perbedaan  pandangan  atas  tanah.  Tanah  juga

digunakan untuk aktifitas  produksi  atau  pelayanan barang dan jasa dan segala

aktifitas yang dapat menghasilkan keuntungan dimasa mendatang menurut Dewi

(2010)  tanah  yang  tersedia  diperkotaan  jumlahnya  terbatas,  sehingga

memunculkan  daya  saing  terhadap  masyarakat  yang  memiliki  kebutuhan  akan

tanah.

Pembangunan yang sedang berlansung di Provinsi Lampung khususnya di

Kota Bandar Lampung sedang berkembang dengan sangat pesat, Hal ini ditandai

dengan  perubahan  lahan  akibat  munculnya  berbagai  macam  pusat  kegiatan

masyarakat  di  Kota Bandar  Lampung seperti  hadirnya  perguruan tinggi  negeri

yang  menjadi  pusat  pendidikan  di  Pulau  Sumatera,  dibangunnya  akses  tol

pengubung antara bakuheuni hingga Palembang yang rencananya akan di sabung

hingga  Aceh,  adanya  pusat  perbelanjaan  baru,  rumah  sakit  yang  jumlahnya

semakin bertambah, yang memiliki dampak cukup besar terhadap nilai tanah di

Bandar Lampung.  Bandar Lampung khususnya daerah Sukarame dan Rajabasa

memiliki aksesibilitas yang baik karena wilayahnya berdekatan dengan Perguruan

Tinggi Negeri, akses tol, pusat perbelanjaan serta jalan provinsi, kondisi ini sangat

berpengaruh  terhadap  nilai  tahan  di  lokasi  tersebut,  karena  harga  tanah

berpengaruh terhadap jarak ke pusat  perbelanjaan,  perguruan tinggi,  dan pusat

kegiatan masyarakat yang 
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lainnya,  selanjutnya  nilai  tanah tersebut  akan digambarkan  dalam bentuk zona

nilai  tanah  (ZNT)   agar  lebih  dapat  mudah  dilihat  perkembanganya  dan  di

gunakan untuk berbagai keperluan

Menurut surat edaran nomor 1/SE-100/I2013 tentang pengenaan tarif atas

penerimaan negara bukan pajak.  ZNT merupakan dasar perhitungan bagi PPAT

untuk menghitung besar biaya yang harus dibayar konsumen untuk negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tugas akhir maka dapat ditarik

beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa  besar  pengaruh  faktor  eksternal  terhadap  tanah  di

Kecamatan  Rajabasa?

2. Mengetahui persebaran harga tanah di wilayah Kecamatan Rajabasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Menganalisis hubungan antara berbagai  faktor  yang  dapat

mempengaruhi nilai tanah di daerah Rajabasa Bandar Lampung

2. Mengolah  dan  membuat  model  zona  nilai  tanah  (ZNT  2017)  di

wilayah Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung 

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, pengambilan judul penelitian tugas akhir ini 

memiliki manfaat dalam pendidikan secara langsung maupun tidak langsung, 

Adapunmanfaatsebagaiberikut:

Manfaat Teoritis

1. Bagi  akademisi  lain,  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai

referensi penelitian serupa terhadap perubahan lahan.

Manfaat Praktis

1. Hasil  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  berbagai  faktor  yang

mempengaruhi nilai tanah di wilayah Rajabasa.
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2. Hasil  penelitian  dapat  menjadi  pertimbangan  terhadap  perubahan

nilai tanah di Kecamatan Rajabasa di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pada penelitian tugas akhir adalah:

1. Data spasial  yang di gunakan dalam penelitian ini adalah peta batas

wilayah, peta percil tanah, Rajabasa yang di peroleh dari hasil digitasi

citra wilayah Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

2. Data  non  spasial  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data

NJOP dari BPD.

3. Analisis regresi linier berganda akan di gunakan didalam perhitungan

presentase pengaruh variabel bebas (jarak perguruan  tinggi, jarak jalan

utama, jarak pertokoan) terhadap variabel terikat ( harga tanah).

4. Variabel  bebas  yang  akan  diuji  untuk  menentukan  faktor  yang

mempengaruhi  model  nilai  tanah  didalam  periode  ini  adalah  jarak

perguruan  tinggi,jarak jalan utama, jarak pertokoan.

1.6 Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini metodologi penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Persiapan 

Pada  persiapan  meliputi  mencari  referensi  dan  mencari  bahan-

bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Identifikasi Variabel

Dalam  proses  identfikasi  variabel  peneliti  melakukan  seleksi

terhadap variabel yang diduga berpengaruh terhadap nilai tanah di

lokasi penelitian.

3. Pengumpulan data

Pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan

metode  purposive  sampling  dengan  pengambilan  sample yang

dipilih dengan   pertimbangan karakteristik yang berkaitan dengan

rancangan penelitian, data percil tanah dengan melakukan deliniasi

citra dengan software Arcgis.
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a. Ploting data dalam peta kerja

b. Pengukuran data variabel penelitian

4. Analisis korelasi

Analisis  korelasi  digunakan  untuk  mengetahui  keterhubungan

variabel yang diidentifikasi dengan nilai tanah 

5. Pembuatan model nilai tanah

Pada  pembuatan  model  nilai  tanah  dilakukan  menggunakan

software arcgis

6. Hasil dan kesimpulan

Setelah  diperoleh  model  nilai  tanah  yang  sesuai  selanjutnya

dilakukan  analisis  dari  hasil-hasil  penelitian  serta  diperoleh

kesimpulan dari hasil penelitian

Secara garis besar metodologi penelitian sebagaimana diagram pada gambar 1.1
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Tabel 1.1 metodologi penelitian

Terdapat 2 output pada penelitian ini, yaitu ZNT NJOP tahun 2017 serta

presentasi  pengaruh  faktor  eksternal  terhadap  nilai  tanah,  keduanya  saling

berkaitan, dimana visualisasi persebaran nilai tanah dibandingkan dengan  hasil

hitungan statistik.
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1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini dijabarkan secara rinci sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab  ini  menjelaskan  mengenai  latar  belakang,  rumusan  masalah,tujuan

penelitian,manfaat penelitian,ruang lingkup,metodologi dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI DASAR

 Bab ini berisi teori  dasar yang diperoleh berdasarkan studi literatur dan

penelitian  yang  telah  ada  dalam  buku  dan  jurnal-jurnal  ilmiah  yang

dipublikasikan. Literatur yang diperoleh terkait dengan topik bahasan penelitian

tugas akhir ini

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

 Bab ini menyajikan hasil dari pengolahan data serta pembahasan mengenai

hasil pengolahan data

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari pengolahan data serta pembahasan mengenai hasil

pengolahan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan

serta menyajikan saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya mengenai topik

yang sesuai dengan penelitian ini.
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