
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian  yang  digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini

adalah Kuantitatif, dilakukan dengan cara pendekatan dan penganalisaan

data hasil penelitian secara eksak dengan menggunakan metode statistik.

3.2 Lokasi Penelitian

Kecamatan  Raja  Basa  merupakan  satu  dari  satu  dari  dua  puluh

kecamatan yang terletak di kota Bandar Lampung, dengan luas wilayah

keseluruhan adalah 1.302 Ha serta terdiri dari 7 kelurahan yaitu Kelurahan

Gedong  meneng  143  Ha,Kelurahan  Gedung  Meneng  baru  84  Ha,

Kelurahan  Rajabasa  100  Ha,Kelurahan  Rajabasa  Pemuka  134  Ha,

Kelurahan Rajabasa Nynyai 125 Ha, Kelurahan Raya 358 Ha, Kelurahan

Rajabasa Raya 358 Ha Kecamatan Rajabasa dibetuk pada tahun 2001 hasil

dari pemekaran dari Kecamatan Kedaton sebelumnya, adapun batas-batas

wilayah Kecamata Rajabasa sebagai berikut:

a) Sebelah utara : Kecamatan Natar, Lampung Selatan

b) Sebelah selatan :Kecamatan Tanjung Karang 

                       Barat,Kemiling  Langkapura

c) Sebelah Barat :Kecamatan Natar, Lampung Selatan

d) Sebelah Timur :Kecamatan  Labuhan  Ratu  dan

Tanjung Seneng

Wilayah penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1
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Gambar 3.1 Citra Bandar Lampung (Sumber citra dari google

satelite map)

Prasana lingkungan di  daerah Kecamatan  Rajabasa sudah cukup

lengkap seperti tersedianya jaringan listrik dan air yang tersebar merata di

wilayah ini, Demikian dengan sarana pendidikan,kesehatan,perbelanjaan,

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

1. Data yang diperoleh dari instansi sebagai objek penelitian yang sudah

diolah dan terdokumentasi di instansi pemerintahan tersebut,  seperti

data NJOP yang diperolah dari Badan Pendapatan Daerah (BPD)

2. Data  citra  satelit  untuk  digitasi  persebaran  penggunaan  lahan  di

Kecamatan Rajabasa

3.4 Alat dan Bahan

Pelaksanaan kegiatan tugas akhir mencakup kegiatan pengolahan data

dengan  software.  serangkaian persiapan peralatan  dan  bahan  yang  akan

digunakan.  Penyediaan alat  dan  bahan dikelompokkan berdasarkan jenis

pekerjaannya sebagai berikut:.
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1. Data NJOP

2. Citra wilayah Rajabasa

3. Peta Bidang tanah yang telah di deliniasi berdasarkan persil

4. Arcgis

5. Software SPSS

6. Ms.word

7. Ms.excel

3.5  Tahap Pelaksanaan

3.5.1 Tahap Persiapan

 Identifikasi awal

Untuk identifikasi  permasalahan yang diangkat  sebagai  tema penelitian,

objek  penelitian  dan  daerah  penelitian  serta  merumuskan  cara

memecahkan  permasalahan  tersebut.  Adapun  permasalahan  dalam

penelitian  ini  adalah  menganalisis  pengaruh  aksesibilitas  dan  fasilitas

umum terhadap nilai tanah di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung

 Studi Literatur

Studi  Literatur   dilakukan  untuk  mempelajari  dan  mengumpulkan  refer

ensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan orang

lain  yang  berkaitan  sebagai  dasar  teori  mengenai  masalah  yang  akan

diteliti  dan  literatur  lainnya  yang  mendukung  baik  dari

buku,jurnal,majalah, internet dan lain sebagainya, sehingga berguna bagi

penulis untuk mengerjakan penelitian ini

 Pengumpulan Data       

Pengumpulan data berupa citra satelit terbaru yang didownload di software

Terraincognita,  data  NJOP Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung

dan data penunjang lainnya

3.5.2 Tahap Pegolahan Data

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data daridata yang telah diperoleh

yaitu  melakukan  proses  digitasi  pada  citra  yang  telah  di  georeferecing.

setelah  proses  selesai  maka dilakukan pembuatan  titik  pada bidang yang

akan diamati selanjutnya dilakukan proses pengukuran jarak menggunakan
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tools measure di acrgis terhadap jaringan jalan, perguruan tinggi, pertokoan,

titik  yang  telah  diketahui  nilai  tanahnya  selanjutnya  dilakukan  proses

pembuatan  peta  ZNT  menggunakan  IDW  untuk  lebih  mudah  melihat

persebaran  harga  tanah,  selanjutnya  dilakukan  proses  statistika

menggunakan  regresi  linier berganda  untuk  mengetahui  seberapa  besar

presentase pengaruh dari  variabel  yang di  ukur  terhadap nilai  tanah alur

pengerjaan dapat dilihat pada diagram alir dibawah ini :
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Gambar 3.2 Diagram Alir Tahapan Pengolahan Data

Adapun penjelasan tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut :
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 Menyiapkan data

Adapun  data  yang  digunakan  yaitu  berupa  peta  administrasi,  citra

satelite serta data NJOP Kecamatan Sukarame Bandar Lampung

1. Download citra

Pada penelitian ini penulis menggunakan peta citra yang di

dapat  dengan  cara  menggunduh  menggunakan  software

terraincognita

  

Gambar3.3 Block wilayah yang ingin di download

2. Overlay peta administrasi

Citra yang telah berhasil disimpan selanjutnya dilakukan proses

mosaic menggunakan  software  Global  Mapper,  disimpan  dalam

format ecw  untuk  selanjutnya  dilakukan  proses  georeferencing

menggunakan  software  ArcGis.  Pada  proses  ini  citra  yang  telah

melewati proses georeferencing selanjutnya di overlay dengan peta

administrasi  Kecamatan  Rajabasa,  untuk  mempermudah  penulis

mengidentifikasi wilayah penelitian
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Gambar 3.4 Citra daerah Rajabasa setelah georeferencing.

Gambar 3.5 overlay citra yang telah tergeoreferencing dengan

shp administrasi Kecamatan Rajabasa.
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3. Digitasi jalan utama

 Hasil dari Digitasi jalan utama bertujuan untuk selanjutnya

dilakukan proses buffering.

Gambar3.6  Citra yang telah di digitasi jalan utama

4. Buffering jalan utama

Buffering memiliki fungsi untuk mendapatkan data spasial baru

berupa poligon atau lingkaran dengan area atau jarak tertentu,

Jarak  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah

200m,300m,400m,500m.  

5. Digitasi Persil

Digitasi merupakan proses pembentukan data yang berasal dari

data  raster menjadi  data  vector,  Dalam  sistem  informasi

Geografis dan  pemetaan  digital,  digitasi  pada  penelitian  ini

bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  penggunaan  lahan  di

Kecamatan Rajabasa.
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Gambar 3.7 Proses digitasi percil tanah

6. Pembuatan Pembuat Titik sampel

Pembuatan  titik  sampel  pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk

mengetahui harga tanah yang telah didapatkan dari BPD untuk

selanjutya dilakukan pengukuran jarak pada variabel bebas.

Gambar 3.8 Pemilihan titik sample harga tanah di Kecamata

Rajabasa

7. Pembuatan Peta ZNT berdasarkan data NJOP

Pada pembuatan peta ZNT untuk mengetahui secara visual

persebaran  nilai  tanah  di  Kecamatan  Rajabasa  kota  Bandar

Lampung, pada penelitian ini penulis menggunakan interpolasi

IDW(Inverse  Distance  Weighting)  interpolasi  ini

mempertimbangkan  titik-titik  disekitarnya  sehingga  nilai
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interpolasi akan leih mirip pada data sample yang dekat daripada

yang jauh.

8. Pengukuran Titik Sample

Pada pengukuran titik sample, setiap sample dihitung jarak

pada variabel bebas yang telah ditentukan sebelumnya

Gambar 3.9 Pengukuran Jarak titik ke jalan utama

9. Analisis statistik

Analisis  statistik  pada  penelitian  ini  menggunakan  Regresi

Linier  berganda,  Analisis  Regersi  Linier  Berganda  dilakukan

dengan menggunakan data NJOP 2017 sebagai variabel terikat

(Y) serta data hasil  pengukuran jarak melalui  ArcGis Sebagai

variable  bebas  (Y)  dilakukan  dengan  menggunakan  software

SPSS, sehingga pada hasil regresi linier berganda penulis dapat

mengetahui  variabel  mana saja yang paling berpengaruh pada

Nilai tanah di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung

Pada penelitiaan ini faktor bebas yang mempengaruhi nilai tanah di

Kecamatan Rajabasa kota Bandar Lampung adalah

1. Jarak bidang tanah menuju perguruan tinggi

2. Jarak bidang tanah menuju jalan utama

3. Jarak bidang tanah menuju pertokoan
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3.6 Teknik Analisis Data

data  yang  telah  di  dapat  dianalisa  terhadap  pengaruh  jaringan

jalan,perguruan  tinggi,pertokoan  terhadap  pengaruh  nilai  tanah  di

Kecamatan Rajabasa faktor mana yang paling banyak berpengaruh pada

harga tanah di wilayah Rajabasa

3.6.1  Model Penilaian

Nilai  Pasar  Merupakan  perkiraan  harga  jual  yang  dihasilkan

dengan pertimbangan yang hati-hati  antara penjual dan pembeli dengan

data yang lengkap tentang kondisi barang (Dale dan Mc Laughlin, 2000).

Sehingga  tujuan  dari   dari  pemodelan  nilai  tanah  adalah  untuk

merepresentasikan nilai pasar sebagai nilai jual 

Dalam  penelitian  ini  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dan

digunakan sebagai variabel sehing menentukan nilai tanah adalah :

1. Jarak bidang tanah menuju perguruan tinggi

2. Jarak bidang tanah menuju jalan utama

3. Jarak bidang tanah menuju pertokoan

Pada dasarnya nilai tanah berasal dari interaksi antara pejual dan pembeli

serta banyaknya penawaran dan permintaan dari tanah tersebut

3.6.2Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi  pada  penelitian ini dengan menggunakan  data  hasil

pengukuran jarak jalan,perguruan tinggi,  pertokoan  sebagai variable bebas

(X)  dan  data  Harga  tanah  berdasarkan  NJOP  sebagai variable terikat

(Y).Pengolahan analisis regresi dilakukan dengan menggunakan software

SPSS. Regresi Linier Berganda Adalah hubungan secara linier antara dua atau

lebih  variabel  bebas  dengan  variabel  terkait.  Persamaan  regresi  linier

berganda dapat ditunjukan melalu persamaan berikut (Gujarati, 1995).
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Y = a + b1 X1 + b2 X2 + ... + bnXn 

Keterangan :

 Y = Variabel terikat (nilai tanah NJOP) 

X1, X2, Xn = Variabel bebas yang mempengaruhi nilai tanah

b1, b2, bn = Koefisien regresi pada masing – masing variable bebas

 a = Koefisien regresi (Intercept) 

n = Banyaknya variable bebas

Pada  penelitiaan  ini  faktor  bebas  yang  mempengaruhi  nilai  tanag  di

Kecamatan Rajabasa kota Bandar Lampung adalah

2. Jarak bidang tanah menuju perguruan tinggi

3. Jarak bidang tanah menuju jalan utama

4. Jarak bidang tanah menuju pertokoan
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