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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kereta api rel listrik komuter Jabodetabek atau yang dikenal dengan kereta api komuter 

(commuter line) merupakan moda transportasi penting yang menghubungkan Ibukota Jakarta 

dengan wilayah satelit di sekitarnya. Moda transportasi kereta merupakan pilihan yang tepat bagi 

masyarakat perkotaan (Gabriel, 2010). Data statistik operator kereta api komuter rel listrik yaitu PT 

Kereta Commuter Indonesia menunjukan jumlah penumpang kereta api komuter Jabodetabek pada 

tahun 2017 mencapai 315.811.848  jiwa per tahun atau 865.238 jiwa perhari, sementara itu pada 

hari kerja jumlah penumpang kereta api komuter Jabodetabek mencapai 1.001.438 jiwa perhari. 

Kereta api komuter Jabodetabek memiliki 6 relasi salah satunya adalah jalur relasi hijau atau green 

line yang menghubungkan Stasiun Tanah Abang sampai dengan Stasiun Rangkasbitung. Jalur 

relasi ini sebelumnya hanya menghubungkan Stasiun Tanah Abang menuju Stasiun Parung 

Panjang, kemudian pada 1 April 2013 diperpanjang sampai dengan Stasiun Maja dan mulai tanggal 

1 April 2017 relasinya diperpanjang secara tetap menjadi Stasiun Tanah Abang sampai dengan 

Stasiun Rangkasbitung.  

Penambahan jalur relasi tersebut memberikan kenaikan pengguna jasa kereta api pada 

stasiun-stasiun yang dilaluinya salah satunya adalah Stasiun Maja. Stasiun Maja merupakan stasiun 

besar yang berada diantara Stasiun Parung Panjang dan Stasiun Rangkasbitung dimana stasiun ini 

secara administrasi berada di Desa Maja, Kecamatan Maja Kabupaten Lebak. Stasiun ini terletak 

diantara Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Serang. 

Sebelum beroperasinya kereta api komuter Jabodetabek relasi Tanah Abang - Rangkasbitung, di 

stasiun ini telah tersedia kereta api komuter Jabodetabek perpanjangan rute Parung Panjang - Maja 

yang beroperasi sejak tahun 2013 serta kereta ekonomi lokal Rangkasbitung - Angke, namun ketika 

itu jumlah penumpang yang menggunakan stasiun ini rata-rata hanya 2.103 penumpang perhari 

serta daya tampung stasiun saat itu yang masih terbatas. Pengoperasian kereta api komuter 

Jabodetabek relasi Tanahabang - Rangkasbitung yang dibarengi dengan rampungnya revitalisasi 

stasiun Maja serta lajur doubel track  Parung Panjang - Maja pada 1 April 2017 memberikan 

kenaikan jumlah pengguna kereta api di Stasiun Maja dimana pada tahun 2017 rata-rata pengguna 

kereta yang turun dan naik di Stasiun Maja mencapai 5.043 orang perhari.  

Stasiun Maja sebagai titik pemberangkatan, stasiun transit dan stasiun tujuan kereta api rel 

listrik komuter Jabodetabek saat ini menjadi tujuan utama masyarakat sekitarnya baik dari 
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Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang bahkan sebagian Kabupaten Bogor 

bagian barat untuk mengakses kereta api komuter menuju Jakarta ataupun menuju Rangkasbitung. 

Tingginya frekuensi penumpang di Stasiun Maja membuat geliat kehidupan di sekitar stasiun ini 

semakin berkembang. Hal ini membuat wilayah ini semakin ramai dan memiliki potensi ekonomi 

yang cukup tinggi. Teori Christaller (1933) mengemukakan bahwa suatu lokasi yang memiliki 

fasilitas dan dapat melayani berbagai kebutuhan membuat lokasi tersebut menjadi tempat sentral 

dimana tanah pada lokasi tersebut memiliki nilai positif yang tinggi dan akan menarik orang lain 

untuk datang. Banyaknya orang yang datang akan membuat lokasi ini ramai dan membuka aktivitas 

baru di lokasi ini yang berpengaruh terhadap permintaan kebutuhan atas lahan sebagai wadah bagi 

aktivitas dan kegiatan. Dampak dari peningkatan aksesibilitas adalah peningkatan motif ekonomi 

lahan disekitarnya (Karst, 2003).  

Keadaan sekitar stasiun yang mulanya tidak terlalu ramai kini menjadi ramai dan mulai 

terjadi pembangunan disekitar stasiun. Lahan disekitar stasiun saat ini perlahan lahan telah banyak 

berubah menjadi kawasan komersial. Pengembang perumahan besar juga ikut serta membeli lahan 

yang radiusnya dekat dengan stasiun dikarenakan dengan adanya fasilitas stasiun membuat wilayah 

sekitar Stasiun Maja dapat menjadi salah satu alternatif permukiman bagi masyarakat yang bekerja 

di metropolitan Jabodetabek. Peningkatan permintaan terhadap lahan yang meningkat akan 

mempengaruhi perubahan harga lahan, terlebih lahan merupakan sesuatu yang jumlahnya tidak 

dapat bertambah sehingga peningkatan harga lahan menjadi sebuah kondisi yang harus diterima. 

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam teori ekonomi Marshall (1890) yang menyatakan 

bahwa harga suatu barang akan naik jika permintaan naik dengan ketentuan faktor lain selain 

permintaan tidak berubah (ceteris paribus). Harga suatu barang akan semakin meningkat ketika 

barang tersebut merupakan barang yang tidak dapat diperbaharui dan jumlah ketersediaanya tidak 

bertambah (tetap) serta tidak ada barang lain yang dapat menggantikannya. Teori tersebut sesuai 

dengan karakteristik lahan dimana lahan merupakan barang yang ketersediannya tetap, tidak 

berubah dan tidak memiliki pengganti sehingga apabila ada permintaan lahan maka akan 

berdampak lurus pada peningkatan harga lahan tersebut. Keadaan ini merupakan sebuah 

konsekuensi pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat (Henning, 2008).  

Tersedianya stasiun kereta api yang menjadi faktor pendukung permukiman 

mengakibatkan terjadinya perubahan pola penggunaan lahan menjadi lahan yang lebih bernilai dan 

berimplikasi terhadap peningkatan peningkatan harga lahan di suatu wilayah (Debrezion G, 2007). 

Keadaan ini adalah situasi dimana alat transportasi berbasis rel memberikan kemudahan akses 

wilayah sehingga memberikan dampak terhadap perubahan harga lahan sebagai konsekuensi 

pembangunan tersebut (Duncan, 2010). Adanya stasiun kereta api rel listrik komuter sebagai 
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fasilitas yang membuat peningkatan nilai lahan membuat banyak pihak ingin mengbeli lahan di 

kawasan ini. Pembelian lahan yang terjadi di sekitar Stasiun Maja merupakan motif spekulasi dan 

investasi mengingat lahan yang memiliki fasilitas dan lokasi yang strategis akan mengalami 

peningkatan harga sehingga dipilih sebagai lokasi investasi baik untuk permukiman ataupun 

komersial karena memiliki potensi berkembang yang sangat pesat. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk menganalisis apakah terdapat perubahan harga lahan di sekitar Stasiun Maja sebagai 

implikasi dari keberadaan stasiun kereta api rel listrik komuter Maja dan jika ada perubahan, 

seperti apa perubahan perubahan lahan tersebut. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Tersedianya stasiun kereta api komuter Maja memberikan peningkatan aksesibilitas dan 

fungsi kawasan sehingga terjadi peningkatan nilai kawasan. Sesuai dengan teori Christaller (1993) 

yang menyebutkan bahwa suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan dapat melayani berbagai 

kebutuhan membuat lokasi tersebut menjadi tempat sentral dimana tanah pada lokasi tersebut 

memiliki nilai positif yang tinggi dan akan menarik orang lain untuk datang ke lokasi tersebut. 

Keberadaan Stasiun Maja membuat lokasi disekitarnya menarik orang lain untuk datang, baik 

untuk aktivitas ekonomi maupun lokasi permukiman. Keadaan ini memberikan konsekuensi 

dimana terjadinya peningkatan jumlah orang yang akan datang di wilayah ini serta kebutuhan akan 

wadah untuk menampungya. Sifat lahan yang tidak dapat bertambah, tidak mampu 

mengakomodasi seluruh permintaan akan lahan di sekitar Stasiun Maja yang terus bertambah yang 

pada akhirnya mempengaruhi harga lahan akibat permintaan yang bertambah sementara penawaran 

yang tetap. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka terbentuklah pertanyaan penelitian 

adapun pertanyaan penelitan tersebut adalah apakah terdapat perubahan harga lahan di 

kawasan sekitar stasiun kereta api rel listrik komuter Maja sejak dimulainya pengoperasian 

stasiun kereta api rel listrik komuter Maja? Jika ada, seperti apa perubahan harga lahan 

tersebut ? 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian  

1.3.1 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mejawab pertanyaan penelitian apakah terdapat perubahan 

harga lahan di sekitar Stasiun kereta api rel listrik komuter Maja sebagai implikasi dari keberadaan 

stasiun kereta api rel listrik komuter Maja dan melihat seperti apa perubahan harga lahan tersebut. 

 

 

 



 

4 
 

1.3.2 Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni: 

a. Teridentifikasinya pola dan struktur spasial penggunaan lahan kawasan sekitar Stasiun  

Maja sebelum dan setelah dioperasikannya stasiun kereta api rel listrik komuter Maja.  

b. Teridentifikasinya pengguna serta karakteristik kegiatan pemanfaatan dan penggunaan 

lahan di kawasan sekitar Stasiun Maja setelah dioperasikannya stasiun kereta api rel listrik 

komuter Maja. 

c. Teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi harga lahan di sekitar Stasiun Maja.  

d. Teranalisisnya besaran perubahan harga lahan di kawasan sekitar stasiun sebagai implikasi 

dari dioperasikannya stasiun kereta api rel listrik komuter Maja.  

 

1.4 Ruang Lingkup  

 Ruang Lingkup penelitian dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup wilayah penelitian dan 

ruang lingkup substansi penelitian. Ruang lingkup wilayah membahas mengenai cakupan dan unit 

dari wilayah penelitian yang akan dibahas sementara ruang lingkup subtansi membahas mengenai 

batasan materi yang terkait dalam penelitian. 

  

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah  

Ruang lingkup penelitian mencakup kawasan sekitar Stasiun Maja sesuai dengan sintesa 

literatur yang menyatakan bahwa pengaruh stasiun kereta rel listrik komuter terhadap kawasan 

sekitarnya berada dalam rentang 0-3 kilometer dari titik pusat stasiun kereta rel listrik komuter. 

Berdasarkan hasil sintesa literatur dan observasi wilayah studi terdapat 6 desa yang berada di 

sekitar Stasiun Maja dalam radius 3 kilometer yaitu Desa Maja, Maja Baru dan Curugbadak di 

Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Desa Mekarbaru di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang serta 

Desa Cikuya dan Cikasungka di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Adapun batas wilayah 

penelitian adalah sebagai berikut; 

Sebelah Utara : Kecamatan Solear Kabupeten Tangerang dan Kecamatan Kopo Kabupaten Serang 

Sebelah Selatan : Desa Mekarsari, Sangiang dan Tanjungsari Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak 

Sebelah Barat : Desa Pasirkembang, Kecamatan Maja dan Kecamatan Kopo Kabupaten Serang  

Sebelah Timur : Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang 
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        Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2018 dan Analisis Penulis, 2018 

Gambar 1.1  

Peta Administrasi Wilayah Studi 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah terdapat 

perubahan harga lahan di kawasan sekitar Stasiun Maja sebagai implikasi dari keberadaan stasiun 

kereta api rel listrik komuter Maja. Pembahasan akan difokuskan dalam penelitian ini melalui 

ruang lingkup materi sebagai berikut :  

 Keberadaan stasiun kereta api rel listrik komuter 

Stasiun kereta api komuter merupakan salah satu sarana transportasi darat yang 

vital bagi masyarakat baik sebagai penghubung antar-kota maupun dalam kota. Dalam hal 

ini, stasiun kereta api komuter memiliki peran yang tak kalah penting dari fungsi kereta api 

itu sendiri. Fungsi stasiun kereta api komuter tidak hanya sebagai halte pemberhentian 

melainkan sebagai fasilitas transit atau tempat kegiatan datang dan pergi para penumpang, 

sehingga bangunan stasiun menjadi sarana penting pada setiap kota yang dilalui perjalanan 

kereta api. Berdasarkan UU. No. 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, stasiun merupakan 

tempat kereta api berangkat dan berhenti untuk melayani naik dan turunnya penumpang 
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dan/atau bongkar muat barang dan/atau untuk keperluan operasi kereta api yang dilengkapi 

dengan fasilitas keselamatan, keamanan serta kegiatan penunjang stasiun dan sebagai 

tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Stasiun kereta api sebagai prasarana 

transportasi yang mendukung kelancaran sistem transportasi darat memiliki fungsi yang 

erat kaitannya dengan faktor sosial dan ekonomi. Secara sosial stasiun menjadi fasilitas 

publik dimana didalamnya berlangsung interaksi antar pengguna maupun penyedia jasa. 

Sementara itu dilihat dari sisi ekonomi, keberadaan stasiun kereta api sebagai pusat 

keramaian mendorong adanya potensi ekonomi yang terjadi di sekitar area stasiun sebagai 

dampak langsung dari keberadaan stasiun tersebut. Fokus penelitian dalam lingkup ini 

adalah menganalisis keberadaan stasiun kereta api komuter Maja pada lokasi penelitian 

apakah memiliki pengaruh terhadap perubahan harga lahan di lokasi penelitian. 

 Perubahan penggunaan lahan 

Penggunaan Lahan menurut Meyer (1995) mendefinisikan bahwa penggunaan 

lahan adalah cara bagaimana manusia memanfaatkan lahan dan sumberdaya yang ada 

padanya untuk tujuan yang hendak dicapai dari pemanfaatan lahan tersebut. Penggunaan 

lahan menurut Anderson (2001) diklasifikasikan menjadi Urban or built up land, 

Agricultural Land, Forest Land, Water dan Rangeland. Masing-masing klasifikasi tersebut 

dibagi kembali menjadi sub klasifikasi yang lebih spesifik seperti Urban or built up land 

terbagi atas area hunian, area komersial, area transportasi dan utilitas, area industri ataupun 

area campuran. Penggunaan lahan merupakan hal yang dinamis dimana akan terjadi 

perubahan dalam penggunaan lahan setiap waktu. Perubahan penggunaan lahan dapat 

menimbulkan permintaan dan penawaran lahan yang akan berdampak pada perubahan 

harga akibat besaran kesetimbangan antara permintaan dan penawaran akan lahan. 

Penelitian ini difokuskan untuk melihat karakteristik aktivitas penggunaan lahan di wilayah 

penelitian dimana perubahan penggunaan lahan ini akan mempengaruhi perubahan harga 

lahan diwilayah studi.  

 Perubahan harga lahan 

Harga lahan dipengaruhi oleh bentuk fisik, aksesibilitas dan fitur 

lingkungan. Stasiun kereta berfungsi sebagai node dalam jaringan transportasi dan tempat 

di lingkungan perkotaan. Stasiun memiliki aksesibilitas dan dampak lingkungan, yang 

berkontribusi terhadap harga lahan. Studi literatur memperlihatkan tentang dampak stasiun 

kereta api di Indonesia. Stasiun kereta api di Indonesia pada umumnya merupakan fasilitas 

potensial yang memiliki potensi ekonomi.  Stasiun kereta api komuter memiliki dampak 

positif yang lebih tinggi secara konsisten terhadap harga lahan. Stasiun kereta sebagai 

fasilitas potensial menjadi daya tarik tersendiri yang memiliki potensi ekonomi dimana 



 

7 
 

adanya potensi ekonomi akan mendatangkan berbagai pihak untuk ikut serta dalam 

mengambil manfaat ekonomi yang mana akan mendorong mereka membutuhkan lahan 

sebagai tempat dalam memaksimalkan potensi ekonomi tersebut. Peningkatan permintaan 

kebutuhan akan lahan yang tidak dapat dipenuhi oleh penawaran dan ketersediaan lahan 

yang ada akan membuat perubahan harga lahan yang semakin meningkat sebagaimana 

hukum kesetimbangan permintaan dan penawaran. Keadaan tersebut membuat kawasan 

disekitar fasilitas stasiun tersebut akan memiliki kenaikan nilai ekonomi sebagai korelasi 

logis dari tingginya permintaan akan lahan disekitar lokasi stasiun kereta api komuter 

Maja. Penelitian ini akan menganalisis apakah stasiun kereta api rel listrik komuter Maja 

memberikan implikasi terhadap perubahan harga lahan di wilayah sekitarnya dan jika ada, 

seperti apa perubahannya.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Peneltian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang perencanaan wilayah kota tentang bagaimana sebuah 

fasilitas transportasi berupa stasiun kereta api komuter dapat memberikan peningkatan aktivitas 

pada suatu kawasan yang kemudian memberikan efek domino terhadap perubahan harga lahan di 

kawasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada seluruh stakeholder 

untuk mengetahui dan memahami bahwa suatu fasilitas akan meningkatkan aktivitas suatu kawasan 

dan memberikan efek terhadap perubahan lahan disekitarnya menjadi positif sehingga diharapkan 

para stakeholder khususnya pemerintah dapat mengatur penggunaan lahan disekitar kawasan 

tersebut agar tetap sesuai dengan tata guna lahan yang ada sehingga mengurangi alih fungsi lahan  

secara besar-besaran yang bertentangan dengan tata ruang yang berlaku. Penelitian ini juga dapat 

digunakan oleh masyarakat umum dan juga para pengembang hunian ataupun pelaku ekonomi 

sebagai masukan dalam menentukan memilih lokasi investasi dalam bidang lahan dan properti 

ataupun jasa komersial. Secara lebih luas penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi sumber 

rujukan penelitian berikutnya dalam mengkaji dari adanya suatu fasilitas dan implikasinya terhadap 

perubahan harga lahan wilayah sekitarnya. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dan 

pembanding ataupun bahan bacaan bagi penelitian berikutnya khususnya yang mengkaji pengaruh 

suatu fasilitas transportasi baik berbasis rel atau fasilitas lainnya terhadap harga lahan diwilayah 

sekitarnya. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

 

Sumber: Analisis Penulis, 2018 

Gambar 1.2 

   Kerangka Pemikiran 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara fikir yang dijalankan oleh peneliti dalam mendesain 

kerangka penelitian dan menjalankan penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan akan 

mempengaruhi karakteristik hingga tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian 

pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian mengenai implikasi stasiun kereta api 

rel listrik komuter Maja terhadap perubahan nilai lahan disekitarnya menggunakan metode mix 

method yaitu pendekatan kuantitatif yang disempurnakan dengan melakukan wawancara 

(kualitatif) kepada pihak terkait yang mampu memberikan informasi untuk memperkuat hasil dari 
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penelitian kuantitatif yang dilakukan agar penarikan kesimpulan menjadi lebih akurat. Metode 

kuantitatif menurut menurut Sugiyono (2012) merupakan metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis dan bersifat statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang sebelumnya telah ditetapkan. Sementara itu metode kualitatif 

menurut Creswell (2010) merupakan metode – metode untuk lebih mengekspolarasi dan 

memahami makna. Sementara menurut Noor (2009) penelitian kualitatif digunakan jika masalah 

belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan 

teori, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Pada penelitian ini metode 

kuantitatif dan kualitatif akan difokuskan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Stasiun 

kereta api rel listrik Maja terhadap perubahan harga lahan di kawasan sekitar Stasiun Maja dimana 

responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat diwilayah studi yang memiliki lahan dan 

pernah menjual lahan sementara untuk wawancara stakeholder dilakukan kepada pejabat stasiun 

kereta api Maja, pimpinan pengembang perumahan skala besar serta pihak pemerintah setempat 

yang dapat memperkuat hasil penelitian ini.  

 

1.7.1 Kebutuhan Data  

Data merupakan sebuah komponen utama dalam melakukan penelitian sebagai bahan yang 

akan diolah dan dianalisis dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu 

data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai bahan analisis dan data pendukung untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Data primer yang dibutuhkan mencakup identitas responden, 

kepemilikan lahan, kondisi fisik lahan, lokasi dan aksesibilitas lahan, jenis dan kegunaan lahan, 

harga lahan hingga penilaian responden terhadap pengaruh stasiun Maja terhadap perubahan harga 

lahan yang diperoleh dari kuisioner sementara untuk wawancara ingin mengkaji lebih dalam terkait 

pengaruh stasiun terhadap perubahan harga lahan di wilayah studi dari sisi pemerintah, pengelola 

stasiun dan pengembang perumahan skala besar. Sementara data sekunder yang dibutuhkan 

mencakup data stastitik, peta pola dan struktur spasial dan data pendukung lainnya. Adapun data 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam lampiran 1.  

 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi pengumpulan data primer 

dan pengumpulan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari 

sumber penelitian biasanya didapatkan lewat instrumen kuisioner, wawancara, observasi, pemetaan 

dan lainnya yang langsung turun mengambil data tanpa perantara media buku, ataupun tulisan 
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orang lain, sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari pihak lain lewat media 

seperti buku, jurnal atau laporan (Martono, 2010).  

 

1.7.2.1 Data Primer  

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan cara menyebarkan kuesioner 

kepada responden dan melakukan wawancara dengan pihak terkait serta melakukan observasi 

langsung dilokasi penelitian. 

 Kuesioner  

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi 

seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab 

(Martono, 2010). Pada dasarnya peneliti harus sudah memiliki gambaran awal mengenai 

pertanyaan-pertanyaan yang sistematis yang ditanyakan untuk mendapat data yang 

diharapkan secara detail. Tipe pertanyaan dalam kuesioner menggunakan pertanyaan 

terbuka dan tertutup. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi secara detail namun tetap 

membatasi jawaban dari responden sehingga memudahkan dalam pengolahan data. 

Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada responden dengan kriteria tertentu yaitu 

penduduk lokasi penelitian yang memiliki lahan dan juga pernah menjual lahan. Dimana 

lokasi penelitian berada di 6 desa yang berada dalam radius 0-3 kilometer dari titik pusat 

Stasiun Maja yaitu Desa Maja, Maja Baru, Curugbadak di Kecamatan Maja Kabupaten 

Lebak, Desa Mekarbaru di Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dan Desa Cikuya serta 

Cikasungka di Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang. 

 Wawancara  

Teknik wawancara menurut Nazir (1988) merupakan proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan 

responden dengan menggunakan bantuan alat panduan wawancara. Wawancara dilakukan 

untuk memperoleh data yang spesifik dari responden yang tidak dapat ditemukan dalam 

kuisioner dimana responden sebelumnya telah dipilih secara khusus sesuai dengan 

kebutuhan data yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada 

pengembang perumahan skala besar diwilayah studi yaitu perumahan Citra Maja Raya dan 

Permata Maja kemudian wawancara juga dilakukan kepada Kepala Desa Maja yang juga 

merupakan tokoh masyarakat dan aparatur wilayah tersebut serta kepada Kepala Stasiun 

Kereta Api Maja.  

 Observasi 

Teknik pengumpulan data observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian yang selanjutnya diamati oleh peneliti 
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(Martono, 2010). Observasi yang dilakukan meliputi bentuk lahan, penggunaa lahan, 

kondisi wilayah studi, aksesibilitas, serta aktivitas dan kegiatan disekitar Stasiun Maja. 

Observasi dilakukan untuk memperkuat dan membandingkan informasi yang sebelumnya 

telah ada pada data yang sekunder baik melalui studi literatur ataupun telaah dokumen dan 

juga untuk memperkuat hasil penelitian.   

 

1.7.2.2 Data Sekunder  

Menurut Sugiyono (2012) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat media ataupun melalui orang lain. Teknik 

pengumpulan data sekunder ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara tidak 

langsung kepada objek penelitian melainkan menggunakan media sekunder. Teknik pengumpulan 

data sekunder ini memiliki beberapa cara diantaranya melakukan studi literatur, melakukan survei 

instansi untuk memperoleh dokumen pendukung penelitian dan telaah dokumen yaitu 

mengumpulkan data dasar yang diperoleh dari dokumen yang ditelaah. 

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data studi literatur, 

survei instansi dan telaah dokumen.  

 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai informasi dari penelitian 

terdahulu sebagai acuan dalam analisis data baik itu buku, jurnal maupun artikel. Dalam 

penelitian ini studi literatur mengkaji berbagai macam teori seperti teori tempat pusat, teori 

lahan, terori perubahan harga lahan, teori ekonomi lahan, teori perkembangan transportasi 

dan berbagai teori lainnya yang disintesis untuk menghasilkan intisari dari studi literatur 

yang dijadikan bekal awal dalam melakukan penelitian. 

 Survei instansi dan telaah dokumen  

Survei instasi merupakan kegiatan yang digunakan untuk mencari sumber referensi 

dalam penelitian dimana ketika survei instansi akan mendapatkan berbagai sumber data 

seperti data dalam angka dari Badan Pusat Statistik hingga data Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten dimana dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga negara tersebut valid 

dan dapat digunakan dalam penelitian sebagai salah satu sumber informasi. Berdasarkan 

data yang diperoleh kemudian dilakukan proses telaah dokumen untuk menemukan 

berbagai informasi dan data pendukung seperti luas lahan diwilayah studi, pola 

penggunaan lahan hingga data statistik kependudukan.  
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1.7.3 Objek Penelitian  

 Menurut Sugiyono (2012) objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan reliable tentang 

suatu hal (variabel tertentu) dimana objek penelitian ini memiliki variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian dibagi menjadi 

dua bahasan yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi menjelaskan tentang objek yang dipilih 

dalam penelitian sementara sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dijadikan 

bagian dari teknik perhitungan yang mampu mewakili populasi.  

 

1.7.3.1 Populasi Penelitian  

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang ditetapkan 

(Nazir, 2003). Menurut Babbie dalam Sukardi (2003), populasi adalah elemen penelitian yang 

hidup dan tinggal bersama-sama dan secara teoritis menjadi target hasil penelitian. Jadi dengan kata 

lain populasi yaitu keseluruhan obyek yang akan diteliti, yang nantinya menjadi target kesimpulan 

dari hasil akhir suatu penelitian. Berdasarkan sintesis literatur diatas, populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada dalam kawasan penelitian yang berjarak 0-3 

kilometer dari titik pusat Stasiun Maja yang tersebar di 6 yaitu Desa Maja, Maja Baru, Curugbadak 

di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Desa Mekarbaru di Kecamatan Kopo Kabupaten Serang 

serta Desa Cikuya dan Cikasungka di Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang. Adapun jumlah 

populasi dalam penelitian ini sebesar 7340 keluarga dengan rincian sebagai berikut; 

 

TABEL I.1 

JUMLAH POPULASI WILAYAH STUDI 
 

No Nama Desa Jumlah Populasi (KK) 

1 Maja 1512 

2 Maja Baru  820 

3 Curugbadak 1323 

4 Mekarbaru  1195 

5 Cikuya 881 

6 Cikasungka 1609 

 Total 7340 

         Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2018 

1.7.3.2 Sampel Penelitian  

Sampel yaitu sebagian atau wakil dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data 

(Arikunto, 2006).  Menurut Nasution (2003), sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi 

objek penelitian (sampel sendiri secara harfiah berarti contoh). Sebuah sampel harus dipilih 

sedemikian rupa sehingga setiap satuan elementer mempunyai kesempatan dan peluang yang sama 
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untuk dipilih dan besarnya peluang tersebut tidak boleh sama dengan nol (Singarimbun dan 

Effendi, 1989). Menurut Singarimbun dan Effendi (1989), ada empat faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam menentukan sampel pada suatu penelitian: 

 Derajat keseragaman (degree of homogeneity) dari populasi; Derajat keseragaman (degree 

of homogeneity) populasi menjelaskan bahwa semakin homogen sebuah populasi, maka 

semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Jika populasi homogen, maka satu satuan 

elementer saja sudah cukup representatif mewakili populasi yang diteliti. 

 Presisi (kesaksamaan) yang dikehendaki dari penelitian; Semakin besar jumlah sampel 

yang akan diambil, maka semakin presisi (keseksamaan) terhadap penelitian. 

 Rencana analisa; Adakalanya besarnya sampel sudah mencukupi sesuai dengan posisi yang 

dikehendaki, tetapi jika dikaitkan dengan kebutuhan analisa, maka jumlah sampel tersebut 

kurang mencukupi. 

 Tenaga, biaya, dan waktu; Presisi yang tinggi dari sampel akan didapatkan dari jumlah 

sampel yang besar. Apabila dana, waktu, dan tenaga terbatas, maka tidak memungkinkan 

untuk mengambil sampel yang besar, dan ini berarti presisinya akan menurun.  

 

 Populasi di dalam penelitian berjumlah 7340 keluarga yang berada di 6 desa di wilayah 

studi. Untuk menentukan besaran sampel  digunakan perhitungan slovin sebagai berikut;  

n = N / (1 + N.(e)
2
) 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel  

N = Jumlah Total Populasi (7340) 

e  = Batas Toleransi Error  ( 0.1) 

Hasil dari perhitungannya :  n = N / (1 + N.(e)
2
)  = 7340 / (1+7340.(0,1)

 2
) = 98.65 = 99 sampel 

Adapun pengambilan sampel didistribusikan secara merata sesuai besaran jumlah keluarga 

di 6 desa diwilayah studi dengan pembagian sebagai berikut;  

TABEL I.2 

JUMLAH SAMPEL PENELITIAN 

 

No Nama Desa Jumlah Populasi (KK) Jumlah Populasi 

1 Maja 1512 20 

2 Maja Baru  820 11 

3 Curugbadak 1323 18 

4 Mekarbaru  1195 16 

5 Cikuya 881 12 

6 Cikasungka 1609 22 

 Total 7340 99 

        Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2018 
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1.7.4  Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis merupakan bagian tak terpisahkan dalam penelitian. Dimana teknik analisis 

digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang sebelumnya telah dikumpulkan untuk 

memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Pada penelitian implikasi keberadaan stasiun 

kereta api rel listrik komuter Maja terhadap perubahan harga lahan disekitarnya ini digunakan tiga 

teknik analisis yaitu analisis deskriptif , analisis regresi linier berganda dan analisis skoring.  

 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif merupakan metode-metode yang digunakan untuk menguji 

teori-teori tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel yang diukur dengan data-data 

yang terdiri dari angka-angka dan dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik 

(Croswell, 2013). Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

menyajikan dan mengklasifikasikan  data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan 

kelompoknya. Analisis deskriptif juga difungsikan untuk menyajikan data dan informasi 

terkait kepemilikan lahan, karakteristik bentuk dan penggunaan lahan, serta perubahan 

harga lahan. Analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisa dan membaca grafik, tabel 

dan angka-angka yang kemudian diuraikan dan dideskripsikan.   

 Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan variabel terikat dengan variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat 

sembilan variabel-variabel bebas yang diduga dapat menjadi variabel-variabel yang 

mempengaruhi harga lahan di Stasiun Maja. Kesembilan variabel ini dimasukan 

berdasarkan hasil sintesa literatur dimana dari berbagai literatur variabel-variabel ini yang 

dalam beberapa penelitian sebelumnya menjadi variabel yang menentukan perubahan 

harga lahan disuatu wilayah. Adapun variabel-variabelnya yaitu luas lahan,jarak lahan ke 

Stasiun Maja, jarak lahan ke jalan raya, jarak lahan ke pasar, jarak lahan ke sarana 

pendidikan, jarak lahan ke sarana kesehatan, lebar akses jalan, bentuk lahan dan topografi 

lahan sedangkan variabel terikatnya adalah harga lahan di wilayah studi. Variabel-variabel 

bebas tersebut  nantinya akan analisis besaran signifikansinya, sesuai dengan ketentuan jika 

signifikansinya lebih dari 0,05 maka akan dieliminasi dan hanya variabel yang memenuhi 

syarat nilai signifikansi yang akan dimasukan kedalam perhitungan selanjutnya. Dalam 

analisis regresi linier berganda ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terbesar yang 

mempengaruhi perubahan harga lahan diwilayah studi dan mengetahui apakah variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, kemudian mengetahui besaran nilai hubungan 

antara variabel bebas dan terikat serta koefisien determinasi serta mengetahui harga lahan 

diwilayah studi baik sebelum pengoperasian Stasiun maupun sesudah pengoperasian 
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Stasiun Maja. Adapun perhitungan harga lahan menggunakan analisis regresi linier 

berganda menggunakan rumus sebagai berikut  

Y = a + bX1+cX2+dX3+eX4+...+nXn 

dengan:  

a,b,c,d,e,f,n  =  konstanta 

X1,X2,X3 ,X4 ,Xn  =  variabel bebas  

Y   =  variabel terikat 

 

 Analisis Skoring  

 Analisis skoring digunakan untuk memberikan nilai (skor) pada setiap indikator-

indikator yang yang ada dalam kuisioner sehingga dapat mengukur besar pengaruh Stasiun 

Maja terhadap perubahan harga lahan kawasan sekitarnya menurut pandangan masyarakat. 

Analisis skoring dalam penelitian ini menggunakan metode likert dimana menggunakan 

besaran angka 1-5 dengan angka 1 menunjukan skor terendah dan angka 5 menunjukan 

skor tertingggi. Terdapat 7 pertanyaan dalam kuisioner tersebut dimana masing-masing 

pertanyaan memiliki bobot yang sama. Perhitungan kemudian dilanjutkan dengan 

menjumlahkan nilai dari 7 pertanyaan tersebut yang kemudian dibagi dengan jumlah 

pertanyaan sehingga menghasilkan nilai rata-rata. Hasil dari rata-rata tersebut akan diolah 

agar dapat menjadi bentuk persentase. Adapun penjabaran perhitungannya adalah sebagai 

berikut; 

 

  
  

 
    

 

  
        

 

 Jn = Jumlah nilai total 7 pertanyaan  

 n = Jumlah pertanyaan   

 N = Rata-rata 

 N1 = Nilai sempurna rata-rata 

 P = Besaran nilai persentase akhir  

 

 Hasil perhitungannya akan menghasilkan bentuk persentase dimana bentuk inilah 

yang akan diklasifikasikan bagaimana pengaruh Stasiun Maja terhadap perubahan harga 

lahan menurut masyarakat. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut; 
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TABEL I.3 

KLASIFIKASI PERSENTASE PENGARUH STASIUN MAJA  

MENURUT MASYARAKAT 

 
No Persentase Kriteria 

1. 81%-100% Sangat Tinggi 

2. 61%-80% Tinggi 

3. 41%-60% Cukup  

4. 21%-40% Rendah 

5. 1%-20% Sangat Rendah 

    Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2018 

 

1.8 Kerangka Analisis 

 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018 

Gambar 1.3 

   Kerangka Analisis 
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1.9 Sistematika Penulisan   

Sistematika penulisan penelitian tugas akhir ini terdiri dari lima bab, adapun gambaran 

pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut :  

 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan 

sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

materi, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, kerangka 

analisis dan sistematika penulisan.   

 

BAB II KAJIAN LITERATUR  

Bab ini berisikan tentang landasan dan kajian teori dari berbagai literatur yang mendukung 

pembahasan terkait implikasi keberadaan stasiun kereta api rel listrik komuter Maja terhadap 

perubahan harga lahan kawasan sekitarnya, meliputi teori tempat pusat, teori lahan, teori perubahan 

harga lahan, teori peningkatan harga lahan dan berbagai kajian literatur lainnya.  

  

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 

Bab ini berisi tentang pemaparan gambaran umum wilayah studi, lokasi penelitian, kondisi 

fisik dan non fisik, pemaparan tentang wilayah Stasiun Maja dan kawasan sekitarnya serta kegiatan 

aktivitas yang ada di lokasi penelitian.  

 

BAB IV ANALISIS IMPLIKASI KEBERADAAN STASIUN MAJA TERHADAP 

PERUBAHAN HARGA LAHAN KAWASAN SEKITARNYA  

Bab ini berisi tentang penjelasan bentuk dan pola penggunaan lahan, kepemilikan lahan, 

lokasi dan aksesibilitas lahan, analisis regresi,  analisis skoring terkait implikasi keberadaan Stasiun 

Maja terhadap perubahan harga menurut masyarakat, dan besaran pengaruh perubahan harga lahan 

di wilayah studi sekitar Stasiun Maja. 

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian terkait implikasi keberadaan stasiun 

kereta api komuter rel listrik Maja terhadap perubahan harga lahan kawasan sekitarnya, 

rekomendasi dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

 


