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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia untuk 

sarana berlindung dan melakukan kegiatannya. Kebutuhan pokok manusia 

terdiri dari primer,sekunder dan tersier. Salah satu kebutuhan primer adalah 

kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Ketika manusia sudah tidak 

memperoleh tempat tinggal di pusat pemukiman, maka mereka akan 

menempati lokasi - lokasi didekat pusat keramaian agar tetap bisa 

menjangkau pusat di daerahnya. Selanjutnya perkembangan ini akan 

menimbulkan dampak dalam penggunaan lahannya. Lokasi di sepanjang tepi 

jalan merupakan lokasi yang strategis untuk melakukan aktivitas. Lokasi 

tersebut memiliki aksebilitas yang tinggi karena mudah dijangkau untuk 

masyarakat. Dengan semakin banyaknya aktivitas ditempat tersebut, maka 

lahan yang jumlahnya terbatas akan diperebutkan agar manusia tetap bisa 

memperoleh keuntungan yang  maksimal [1]. Persaingan tersebut secara 

langsung akan menjadikan harga tanah di suatu daerah akan mengalami 

perubahan karena pengaruh dari pusat pemukiman yang meningkat. Harga 

lahan adalah suatu penilaian atas lahan yang didasarkan pada kemampuan 

lahan secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktivitas dan strategi 

ekonominya [2].

Jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat

dengan tingkat pertumbuhan 1,49% pertahun [3]. Pertumbuhan tersebut 

memberikan dampak yang nyata dalam berbagai bidang kehidupan 

masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan 

masyarakat secara otomatis juga ikut meningkat. Pertumbuhan penduduk 

akan menyebabkan kebutuhan akan lahan sebagai ruang untuk tempat 

aktivitas mereka semakin meningkat dan akan menimbulkan semacam 

kompetisi untuk mendapatkan ruang yang cocok sesuai dengan berbagai 

kepentingan dan keperluan manusia [4].
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Perkembangan penduduk berkaitan langsung dengan penggunaan 

lahan yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga tanah. 

Perubahan yang terjadi misalnya penggunaan lahan dari pertanian menjadi 

pemukiman atau perdagangan. Perubahan penggunaan lahan akan 

menaikkan harga tanah apabila fungsi, nilai maupun manfaat dari lahan 

tersebut meningkat. Nilai lahan adalah suatu penilaian atas lahan yang 

didasarkan pada kemampuan lahan secara ekonomis dalam hubungannya 

dengan produktivitas dan strategi ekonominya [2]. Von Thunen dalam 

teorinya distance decay principle from the center mengemukakan bahwa 

nilai lahan akan semakin tinggi bila semakin dekat dengan pusat kota [2].

B.J. Berry menambahkan teori Von Thunen dan membuktikan 

penyimpangan tersebut. B.J. Berry menyatakan bahwa memang benar pada 

kota - distance decay principle from the 

center terdapat 

degradasi yang teratur mengenai nilai lahan dari pusat kota ke daerah 

pinggiran (pheryphery), namun untuk kota - kota besar ternyata kondisinya 

sangatlah berbeda [1]. Perbedaan ini salah satunya dipengaruhi oleh jaringan 

transportasi terutama radial road dan ring road, meskipun tidak berada di 

pusat kota, menurut Berry akan memiliki nilai lahan yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan lokasi yang lebih dekat dengan pusat kota. 

Perpotongan ring road dan radial road tersebut dinamakan mini peaks, 

sedangkan grand peak tetap berada di pusat kota dengan nilai lahan paling 

tinggi. Teori Berry ini terkenal dengan Circus Tend.

Teori Berry secara ringkas menyatakan bahwa pola nilai lahan dari  

pusat kota akan semakin menurun ke arah pinggiran, namun pada titik-titik 

tertentu yang disebut mini peaks (puncak kecil), pola tersebut akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya

perpotongan antara ring road dan radial road [5]. Demikian pula yang 

terjadi di Kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, 

telah terjadi fenomena-fenomena mini peak di beberapa titik tertentu yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kebanyakan karena adanya daerah 

industri. Termasuk yang terjadi di Kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati 
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Agung Lampung selatan, hanya saja terjadinya mini peak disini dikarenakan 

oleh keberadaan kampus Institut Teknologi Sumatera Pada tahun 2014. 

Institut Teknologi Sumatera Adalah kampus teknik yang di bangun 

dari tahun 2012 dan telah di resmikan pada tahun 2014 oleh presiden RI ke 6 

yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nama - nama program studi di 

Institut Teknologi Sumatera, di antaranya : Program Studi Fisika, Teknik 

Elektro, Teknik Geomatika, Teknik Sipil, Teknik Geofisika, Perencanaan  

Wilayah Dan Kota, Teknik Informatika, Arsitektur, Teknik Geologi, Teknik 

Lingkungan, Teknik Mesin, Teknik Industri, Matematika, Biologi, Kimia, 

Teknik Kimia, Teknik Fisika, Teknik Kelautan, Farmasi, Sains Atmosfer 

Dan Keplanetan,Teknik Biosistem, Teknologi Industri Pertanian, Teknologi 

Pangan, Teknik Sistem Energi, Desain Komunnikasi Visual, Arsitektur 

Lanscape, Teknik Pertambangan, Teknik Material, Teknik Telekomunikasi, 

Sains Aktuaria Dan Rekayasa Kehutanan. 

Keberadaan kampus ITERA tersebut secara otomatis juga 

mempengaruhi dalam berbagai aspek dari segi sosial, budaya dan ekonomi 

termasuk harga tanah di Kelurahan Way Huwi. Harga tanah di Kelurahan 

Way Huwi meningkat pesat seiring perkembangan pembangunan yang pesat 

untuk memenuhi kebutuhan banyaknya mahasiswa yang berdatangan dari 

berbagai daerah. Perkembangan pembangunan ini dapat dilihat dari 

banyaknya perubahan bentuk penggunaan lahan yang mulanya berupa 

Pertanian, Perkebunan, Tegalan Dan Lahan Kosong menjadi permukiman 

yang berwujud tempat hunian sementara (kos), layanan fotocopy, warung 

makan, warnet dan lain-lain sebagai penyedia fasilitas bagi mahasiswa 

ITERA. Sehingga diperlukan Analisis Pengaruh Keberadaan Kampus 

ITERA Terhadap Harga Tanah di Kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati 

Agung , Lampung Selatan.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pola harga tanah di Kelurahan Way Huwi, 

Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan karena keberadaan 



4

ITERA.

2 Menganalisis faktor faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

harga tanah di Kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, 

Lampung Selatan terkait keberadaan ITERA?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ini dilakukan agar skripsi lebih terarah, terfokus dan 

tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis 

memfokuskan kepada ruang lingkup penelitian atas masalah-masalah pokok 

yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari : 

1. Harga tanah yang digunakan adalah harga tanah dari peta zona nilai tanah 

tahun 2019. 

2. Harga tanah pada penelitian ini adalah harga tanah yang berada di 

kawasan pemukiman, persawahan, perkebunan, semak belukar, dan 

perladangan.

3. Metode yang dipakai pada pengolahan data penelitian ini adalah analisis 

korelasi. Untuk melihat faktor yang paling berpengaruh menggunakan 

Hypotesis test yang mengambil nilai  korelasi sebagai komponennya. 

1.4 Metodologi penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut:

1. Persiapan

Secara garis besar tahap persiapan meliputi dua hal penting yaitu studi

literatur dan pengambilan data. Studi literatur dilakukan dengan mencari

referensi dan materi yang akan digunakan dalam penulisan tugas akhir 

ini. Referensi dan materi dapat berupa buku, jurnal ilmiah, penelitian 

terdahulu maupun materi dari internet yang berkaitan dengan penelitian 

ini.
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2. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data spasial dan data non 

spasial. Data spasial yang digunakan adalah Peta Administrasi Desa Way 

Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan, Peta tata guna lahan Desa Way 

Huwi Tahun 2019. Sementara data non spasial yang digunakan adalah 

harga tanah dari Peta zona nilai tanah Desa Way Huwi Tahun 2019.

3. Pengolahan Data

Melakukan pengolahan data dengan metoda korelasi antara parameter dan 

harga tanah.

4. Analisis yang dilakukan menggunakan metode korelasi antara harga 

tanah dan parameter yang digunakan dalam peneltiian ini

5. Kesimpulan dan Saran

Menyimpulkan kegiatan penelitian dan memberikan saran untuk 

penelitian di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, manfaat penelitian dan 

sistemtika penyusunan laporan.

b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang keberadaan kampus ITERA, nilai tanah dan 

harga tanah, faktor yang mempengaruhi harga tanah dan analisis 

korelasi

c. BAB III : METODOLOGI 

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian, lokasi penelitian ,

tahapan pengamatan, alat yang digunakan, dan diagram alir .

d. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
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Bab ini membahas tentang hasil yang diperoleh dari hasil uji korelasi, 

dan melakukan analisis.

e. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang akan menjawab tujuan dari  

pekerjaan ini dan saran yang akan dijadikan bahan evaluasi kedepan.


