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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Tanah merupakan aset yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi 

masyarakat atau yang memilikinya. Berdasarkan kebijakan pertanahan Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, 

tanah diartikan permukaan bumi demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang 

ada diatasnya, yang diartikan sama dengan ruang dibawahnya dan angkasa 

diatasnya. Tanah berperan penting bagi kehidupan manusia, karena merupakan 

pondasi utama dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Ketersediaan 

tanah bersifat tetap dan terbatas, sedangkan manusia selalu bertambah jumlahnya. 

Akibat kelangkaan inilah dapat menyebabkan nilai tanah menjadi tinggi dari waktu 

ke waktu [1]. 

Nilai tanah merupakan kemampuan tanah memproduksi sesuatu baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendatangkan keuntungan ekonomis [2]. 

Perubahan nilai tanah disuatu lokasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, 

faktor permintaan dan faktor penawaran. Faktor permintaan dan faktor penawaran 

sangat terkait dengan jumlah persediaan tanah dan kebutuhan tanah. Persedian 

tanah atau penawaran atas tanah cenderung bersifat tetap (tidak bertambah) 

sedangkan jumlah permintaan atau kebutuhan akan tanah terus meningkat [3]. 

 Penggunaan lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan wilayah, 

penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen atau 

periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan 

kebendaan, spritual maupun gabungan keduanya [4]. Perubahan lahan terjadi 

karena manusia yang mengubah lahan pada waktu yang berbeda. Pola-pola 

perubahan lahan terjadi akibat responnya terhadap pasar, teknologi, pertumbuhan 

populasi, kebijakan pemerintah, degradasi lahan dan faktor sosial ekonomi [5]. 

Pelaksanaan pembangunan suatu wilayah selalu berimplikasi pada meningkatnya 
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kebutuhan akan lahan. Kebutuhan akan lahan ini terus meningkat karena sifatnya 

tidak terbatas, sedangkan di sisi lain ketersediaan lahan terbatas [4]. 

Kecamatan Sukarame adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di 

wilayah Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kecamatan Sukarame saat ini 

merupakan kecamatan yang sedang berkembang. Hal ini ditandai dengan 

peningkatan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pusat 

perdagangan dan jasa. Perubahan penggunaan lahan akibat aktivitas masyarakat 

yang cukup tinggi ini berpengaruh terhadap kenaikan nilai tanah, terlebih lagi 

setelah adanya Kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dan Jalan Tol Trans 

Sumatera di Kecamatan Jati Agung yang bersebelahan dengan Kecamatan 

Sukarame yang menyebabkan adanya perubahan penggunaan lahan untuk 

kebutuhan tempat tinggal mahasiswa (kos), persaingan dalam mencari keuntungan 

(buka usaha), meningkatnya sarana dan prasarana, dan masih banyak lagi. 

Perubahan penggunaan lahan dan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi 

berpengaruh terhadap kenaikan harga nilai tanah [1]. Oleh karena itu melalui tugas 

akhir ini akan dihasilkan informasi mengenai hubungan laju perubahan penggunaan 

lahan terhadap zona nilai tanah di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana korelasi laju perubahan penggunaan lahan terhadap 

zona nilai tanah di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. 

 

1.3       Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

korelasi laju perubahan penggunaan lahan terhadap zona nilai tanah di Kecamatan 

Sukarame, Kota Bandar Lampung. Hubungan ini kemudian di visualisasikan dalam 

bentuk Peta Tata Guna Lahan dan Peta Zona Nilai Tanah yang diharapkan dapat 

membantu semua pihak dalam melakukan penilaian terhadap nilai tanah. 
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1.4       Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, maka batasan masalah penelitian 

ini mencakup pada: 

1. Wilayah penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar 

Lampung. 

2. Data spasial yang digunakan adalah Peta Administrasi Kota Bandar 

Lampung, Peta Tata Guna Lahan Kecamatan Sukarame Tahun 2013 dan 

Tahun 2017, Peta Zona Nilai Tanah Tahun 2013 dan Tahun 2017. 

3. Metode yang digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi pada Peta 

Tata Guna Lahan dan Peta Zona Nilai Tanah adalah metode tumpang susun 

(Overlay).   

4. Melakukan analisis Korelasi Pearson Product Moment untuk melihat 

bagaimana korelasi laju perubahan penggunaan lahan terhadap zona nilai 

tanah pada tahun 2013 dan tahun 2017 di Kecamatan Sukarame, Kota 

Bandar Lampung. 

 

1.5       Metode Penelitian 

 Metode 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. 

Sedangkan pada proses pengambilan data lebih menuju pada pengumpulan 

semua data yang akan diolah dalam penelitian ini. 

2. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data spasial. Data spasial 

yang digunakan adalah Peta Administrasi Kota Bandar Lampung, Peta Tata 
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Guna Lahan Kecamatan Sukarame Tahun 2013 dan Tahun 2017 dan Peta 

Zona Nilai Tanah Kecamatan Sukarame Tahun 2013 dan Tahun 2017. 

3. Pengolahan Data 

Melakukan pengolahan data dengan metode tumpang susun (Overlay) 

antara Peta Tata Guna Lahan Tahun 2013 dan Peta Tata Guna Lahan Tahun 

2017 sehingga menjadi Peta Perubahan Penggunaan Lahan. Serta 

melakukan tumpang susun (Overlay) antara Peta Zona Nilai Tanah tahun  

2013 dan Peta Zona Nilai Tanah tahun  2017, sehingga menjadi Peta 

Perubahan Zona Nilai Tanah.  

4. Analisis 

Melakukan analisis Korelasi Pearson Product Moment untuk melihat 

bagaimana korelasi laju perubahan penggunaan lahan terhadap zona nilai 

tanah.  

5. Kesimpulan dan Saran 

Menyimpulkan kegiatan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian 

di masa mendatang. 
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1.6      Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi lima bab, 

yang rinci sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan yang ingin 

dicapai, ruang lingkup penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan 

tugas akhir. 

BAB II TEORI DASAR 

Pada bab ini, teori dasar yang diperoleh berasal dari studi literatur yang 

berisi bahasan dari sejumlah sumber acuan yang digunakan. Sumber acuan ini dapat 

berupa tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan tema. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, dijelaskan tentang jenis penelitian, tahapan-tahapan penelitian, 

metode penelitian yang digunakan hingga pengolahan data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, data yang diperoleh beserta hasil dari pengolahan akan 

disajikan dapat berupa tabel, gambar atau grafik. Bab ini juga mencakup 

pembahasan dan analisis yang diperoleh dari pengambilan data serta pengolahan 

data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, kesimpulan  dari pengambilan data, pengolahan data serta hasil 

akan disajikan. Bab ini juga mencakup saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

  


