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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang  

Kota merupakan tempat yang pasti mengalami perubahan, berubah dengan adanya perubahan kondisi 

ekonomi, politik, serta pilihan penduduknya itu sendiri (Roth & Grant, 2015). Perkembangan kota akan 

menimbulkan tarikan bagi masyarakat luar untuk pindah dan menetap sehingga kepadatan dan populasi 

meningkat. Populasi mempengaruhi perkembangan fisik kota karena peningkatan populasi akan menambah 

aktivitas baru dan akibatnya akan berdampak pada pembentukan kegiatan pendukung (Haryanto, Soetomo, 

& Buchori, 2016). Perkembangan kota tidak dapat dipisahkan dari aspek ruang, di mana ketersediaan lahan 

bersifat tetap, namun permintaan lahan akan terus meningkat (Andriani & Handayani, 2014).  

Pusat pertumbuhan merupakan suatu pusat yang memiliki medan daya untuk menarik elemen-elemen 

pertumbuhan, terutama elemen ekonomi atau aktivitas komersial untuk masuk dan meningkatkan kegiatan 

yang ada di dalamnya. Pusat pertumbuhan biasanya telah diatur oleh pemerintah dalam rencana tata ruang 

dan dikelompokan berdasarkan pembagian pusat pertumbuhan dan sub pusat pertumbuhan kota. Salah satu 

usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan terutama pada daerah pinggiran yaitu dengan 

menempatkan pusat-pusat pertumbuhan baru pada wilayah tersebut, salah satunya dengan cara 

menempatan fungsi-fungsi tertentu pada bagian-bagian kota yang berbeda, misalnya  fungsi pendidikan, 

industri, perkantoran, dan lain lain.  

Kawasan pendidikan pada dasarnya memberikan implikasi pada perkembangan sosial ekonomi 

masyarakat dan berpengaruh pada perkembangan fisik di sekitar kawasan tersebut (Wardhana & Haryanto, 

2016). Adanya kawasan pendidikan merupakan salah satu bentuk dari strategi pemerintah untuk 

menciptakan pusat pertumbuhan baru yang ada di perkotaan. Perguruan tinggi dianggap menjadi salah satu 

pemicu pertumbuhan kawasan, terutama kawasan di sekitarnya, karena kawasan pendidikan sangat luas 

cakupan pengaruhnya. Sektor-sektor yang dipengaruhi oleh keberadaan kawasan pendidikan cukup luas 

sehingga memicu pertumbuhan sektor yang ada dan akan meningkatkan perekonomian.  

Kabupaten Sleman, khususnya Kecamatan Depok merupakan bagian dari wilayah Aglomerasi 

Perkotaan Yogyakarta (APY) dimana berpengaruh terhadap perkembangan yang pesat Kabupaten Sleman 

karena akibat penempatan kawasan pendidikan. Kecamatan Depok merupakan wilayah di mana di 

dalamnya terdapat kawasan pendidikan tinggi yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, yaitu 

adanya 23 perguruan tinggi di antara yang terkenal adalah Universitas Mercu Buana Yogyakarta, STMIK 

AMIKOM Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas 

Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Sanata Dharma (USD), 

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan STIE 

YKPN. Keberadaan berbagai perguruan tinggi tersebut menghadirkan ribuan pelajar, mahasiswa dan 

pendatang yang berdomisili di daerah ini.   

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Mercu_Buana_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/STMIK_AMIKOM_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/STMIK_AMIKOM_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Gadjah_Mada
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Sunan_Kalijaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Sunan_Kalijaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Sanata_Dharma
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pembangunan_Nasional_%22Veteran%22_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Atmajaya_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/STIE_YKPN
https://id.wikipedia.org/wiki/STIE_YKPN
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Kelurahan Caturtunggal merupakan Kawasan dimana terdapat sejumlah 9 perguruan tinggi di 

dalamnya seperti diantaranya Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 

yang merupakan universitas negeri favorit di Indonesia dan juga Universitas Sanata Darma sebagai 

universitas swasta terbaik di Indonesia, sehingga dianggap sebagai pusat pendidikan di Kabupaten Sleman. 

Kampus UGM dan UNY terletak di Kecamatan Depok tepatnya di Kelurahan Caturtunggal. Kawasan ini 

dianggap sebagai pusat kawasan pendidikan yang ada di Kabupaten Sleman yang mana dianggap sebagai 

pemicu terhadap perkembangan kawasan di sekitarnya. Adanya kawasan pendidikan ini mengakibatkan 

tumbuhnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya memenuhi dan menunjang aktivitas pendidikan terutama 

permintaan dan kebutuhan mahasiswa. Kegiatan yang berkembang pesat di Kelurahan Caturtunggal dimana 

merespon adanya keberadaan perguruan tinggi yaitu kegiatan komersial. Aktivitas komersial ini merupakan 

aktivitas perekonomian masyarakat secara kreatif dimana diiringi oleh perkembangan teknologi. Kegiatan 

komersial yang mendominasi di Kelurahan Caturtunggal ini yaitu counter hp, warnet, service komputer, 

laundry, restaurant, cafe, hotel, kos-kosan, kesehatan, kecantikan, fotocopy, olahraga dan usaha kecil 

lainnya. 

Semakin berkembangnya Kelurahan Caturtunggal karena keberadaan 9 universitas seperti UGM dan 

UNY menyebabkan mulai berkembangnya sektor-sektor lain yang ada di kawasan sekitarnya terutama 

sektor perdagangan dan jasa. Hal ini dikarenakan masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk beralih 

membuka aktivitas perdagangan dan jasa. Munculnya kegiatan komersial pada Kelurahan Caturtunggal 

membuat fenomena alih fungsi lahan menjadi fenomena yang wajar, dimana lahan yang semula berupa 

lahan peruntukan permukiman bergeser menjadi kegiatan komersial. Tidak sedikit rumah-rumah penduduk 

menambah fungsi ruangan di rumahnya untuk menjadi kegiatan perdagangan dan jasa. Pergeseran 

pemanfaatan ruang yang terjadi di lingkungan sosial budaya masyarakat dipengaruhi oleh banyaknya 

permintaan untuk mendukung kehidupan sehari-hari sehingga mendorong kegiatan komersial (Serneels & 

Lambin, 2001). Pergeseran fungsi kawasan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang wajar-wajar 

saja karena hal ini merupakan bagian dari dinamika perkembangan kota yang berlangsung pesat. Di 

kawasan pusat kota dan kawasan transisi kota, pergeseran pemanfaatan lahan yaitu ke fungsi yang 

berorientasi ekonomi seperti dari fungsi permukiman yang bergeser ke fungsi komersial. Ketersediaan 

lahan yang sangat terbatas juga menjadi salah satu faktor dari perkembangan aktivitas komersial.  

Salah satu kawasan yang mengalami pergeseran pemanfaatan ruang sebagai akibat dari 

perkembangan aktivitas komersial atau perdagangan dan jasa yang cukup pesat di Kelurahan Caturtunggal 

adalah kawasan permukiman yang terdapat di Kelurahan Caturtunggal. Kawasan ini merupakan kawasan 

yang berbatasan langsung dengan kedua kampus negeri favorit di Indonesia yaitu UGM dan UNY, sehingga 

kawasan ini memiliki lokasi yang strategis strategis. Kawasan Caturtunggal dibatasi oleh tiga koridor jalan 

utama, yaitu bagian barat dibatasi langsung oleh Koridor Jalan Kaliurang, bagian timur dibatasi oleh 

Koridor Jalan Affandi (Gejayan) dan bagian utara di batasi oleh Koridor Jalan Arteri yaitu Ringroad Utara. 

Kedua koridor (Jalan Kaliurang dan Jalan Affandi berkedudukan sebagai jalan dengan kelas jalan kolektor 

primer, dan Jalan Ringroad sebagai jalan arteri, yang mana disepanjang koridor jalan ini memiliki guna 
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lahan sebagai perdagangan. Kondisi bangunan yang ada di sepanjang ketiga koridor ini didominasi oleh 

bangunan komersial dimana kondisinya sudah padat, sehingga tidak hanya di sepanjang ketiga jalan koridor 

terebut saja, melainkan hingga kawasan lingkungan pemukiman pun tidak luput dari kegiatan komersial. 

Oleh karena itu, fenomena pergeseran pemanfaatan ruang permukiman menjadi aktivitas komersial di 

Kawasan Caturtunggal ini perlu diteliti sehingga dapat diketahui sejauh mana keberadaan kampus 

khususnya UGM dan UNY ini menjadi acuan dalam pertumbuhan kegiatan komersial yang  ada di Kawasan 

Caturtunggal. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan aktivitas komersial di 

Kawasan Caturtunggal terkait dengan keberadaan kawasan pendidikan perguruan tinggi serta 

mengidentifikasi faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh pada perkembangan aktivitas komersial. 

 

 Rumusan Masalah 

Keberadaan kawasan pendidikan perguruan tinggi di Kelurahan Caturtunggal seperti Universitas 

Gajah Mada (UGM), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), menyebabkan perkembangan terhadap 

kawasan di sekitarnya terutama kegiatan komersial. Perkembangan kegiatan komersial di Kawasan 

Caturtunggal merupakan hasil dari fenomena pergeseran pemanfaatan ruang yang ada di kawasan 

sekitarnya. Perkembangan tersebut ditandai dengan semakin ramainya aktivitas komersial atau usaha-usaha 

retail yang ada kawasan permukiman di sekitar kawasan pendidikan ini. Adanya kawasan pendidikan telah 

meningkatkan jumlah populasi penduduk di kawasan karena adanya mahasiswa yang bertambah pada setiap 

tahunnya. Pergeseran pemanfaatan ruang di kawasan tersebut tidak bisa dipungkiri seiiring dengan 

permintaan yang tinggi pada suatu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Pada awalnya 

kawasan tersebut hanya diperuntukkan sebagai kawasan perumahan saja, namun kini bergeser menjadi 

kegiatan komersial.  

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah disebutkan di atas, oleh karena itu untuk 

mengetahui alasan dari perkembangan aktivitas komersial di Kawasan Caturtunggal, maka muncul 

pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana pergeseran pemanfaatan ruang permukiman menjadi 

kegiatan komersial di Kawasan Caturtunggal serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

pergeseran tersebut? ” 

 

 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai “Pergeseran Pemanfaatan Ruang Permukiman Menjadi Komersial di 

Kawasan Caturtunggal, Sleman”,  ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran pemanfaatan ruang 

kegiatan komersial pada Kawasan Caturtunggal dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab 

pergeseran pemanfaatan ruang. 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu adanya 

sasaran yang harus dicapai. Adapun sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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a. Mengidentifikasi pemanfaatan ruang di Kawasan Caturtunggal. 

b. Menganalisis karakteristik kegiatan komersial di Kawasan Caturtunggal. 

c. Menganalisis pergeseran pemanfaatan ruang permukiman menjadi kegiatan komersial di 

Kawasan Caturtunggal. 

d. Menganalisis faktor-faktor penyebab pergeseran pemanfaatan ruang kegiatan komersial di 

Kawasan Caturtunggal. 

 

 Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian mengenai “Pergeseran Pemanfaatan Ruang Permukiman Menjadi Komersial di 

Kawasan Caturtunggal, Sleman”, tentunya memiliki beberapa manfaat terutama bagi pemerintah 

Kabupaten Sleman baik mengenai pemanfaatan ruang dan meningkatkan informasi terkait perkembangan 

pemanfaatan ruang kegiatan komersial di Kawasan Caturtunggal. Manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini dibagi dalam dua aspek yaitu manfaat teoritis terkait penelitian-penelitian lanjutan yang akan 

dilakukan lebih mendalam atau dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian serupa, sehingga akan 

meningkatkan dan menambah informasi terkait perkembangan pemanfaatan ruang kegiatan komersial 

khususnya di kawasan pendidikan yaitu Kawasan Caturtunggal.. Kemudian manfaat lain yaitu dari aspek 

praktis, yang ditujukan kepada permerintah Kabupaten Sleman, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

mendukung pemerintah dalam menentukan arahan kebijakan yang tepat dalam mengatasi penataan ruang, 

mengetahui faktor yang mempengaruhi perkembangan kegiatan komersial yang terjadi di Kabupaten 

Sleman, mengontrol perkembangan Kabupaten Sleman, terutama aktivitas komersial, serta dapat meratakan 

pembangunan pada kawasan-kawasan tertentu di Kabupaten Sleman. 

 

 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu ruang lingkup substansi dan ruang 

lingkup wilayah. Ruang lingkup substansi berisi mengenai substansi – substansi yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Ruang lingkup wilayah berisi tentang penjelasan batasan wilayah studi penelitian. 

1.5.1 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi bertujuan untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini agar 

lebih terfokus dan tidak terlalu luas. Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai pemanfaatan ruang 

kegiatan komersial di Kawasan Caturtunggal. sebagai implikasi dan pengaruh dari perkembangan 

kampus. Lalu setelah melihat dari pengaruhnya, kemudian melihat faktor-faktor lain yang memicu 

perkembangan komerisial di Kawasan Caturtunggal. Adapun pembahasannya akan dibatasi dalam 

beberapa hal yaitu mengenai menganalisis pemanfaatan ruang kegiatan komersial pada Kawasan 

Caturtunggal, menganalisis karakteristik kegiatan komersial, menganalisis perkembangan kegiatan 

komersial, menganalisis faktor-faktor pergeseran pemanfaatan ruang kegiatan komersial di Kawasan 

Caturtunggal, dan menarik kesimpulan serta memberikan rekomendasi terkait pemanfaatan ruang 

kegiatan komersial di Kawasan Caturtunggal. 
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1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kawasan Caturtunggal yang terletak di 

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Berikut adalah batas-batas administrasi Kawasan 

Caturtunggal :  

 Sebelah Utara : Desa Condongcatur, Kec. Depok 

 Sebelah Selatan: Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, Kecamatan Gondokusuman 

Kota Yogyakarta 

 Sebelah Barat  : Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Sleman, Kota Yogyakarta 

 Sebelah Timur : Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Sleman  

 

 

Sumber: Analisis Penulis, 2019 

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kawasan Caturtunggal, Depok, Sleman 
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 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan gambaran alur pikir peneliti dalam melakukan penelitian. Kerangka 

pikir memuat inti-inti dari bagian-bagian penelitian, yang berisi input, proses, dan output dari penelitian. 

Berikut adalah bagan kerangka pemikiran penelitian yang akan dilakukan:
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 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian adalah perbandingan dengan perbandingan penelitian-penelitian yang 

sebelumnya telah dilakukan dengan tema, topik, atau lokasi yang terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel I. 1 Keaslian Penelitian 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Materi Penelitian Hasil Penelitian 

1 Roosmayri Lovina 

Hermaputri 

Analisis faktor yang 

mempengaruhi 

perkembangan 

aktivitas komersial di 

Koridor Jalan D.I. 

Pandjaitan Kota 

Samarinda 

Mengidentifikasi 

faktor yang 

mempengaruhi 

perkembangan 

aktivitas komersial di 

koridor jalan 

Faktor yang 

mempengaruhi 

perkembangan aktivitas 

di koridor jalan adalah 

faktor penarik dari 

dalam kawasan. 

2 Indra Wisnu 

Wardhana 

Kajian Pemanfaatan 

ruang kegiatan 

komersial di Koridor 

Jalan Taman Siswa, 

Kelurahan Sekaran, 

Kota Semarang 

Mengkaji 

perkembangan 

pemanfaatan 

komersial di koridor 

jalan Taman Siswa 

dan mencari 

pengaruhnya 

Pola dan bentuk 

perkembangan 

komersial pada koridor 

Jalan Taman Siswa dan 

faktor yang 

mempengaruhinya. 

3 Rarasvita Dinda 

Anditya Puteri 

Pergeseran 

pemanfaatan ruang 

perumahan menjadi 

kegiatan komersial di 

kawasan Tlogosari 

Kulon 

Mengkaji fenomena 

pergeseran ruang 

kawasan perumahan 

menjadi komersial 

dan menganalisis 

skala pelayanan 

komersial tersebut 

Skala pelayanan 

kegiatan komersial dan 

peta perubahan 

pemanfaatan ruang di 

kawasan Tlogosari 

Kulon. 

4 Fauzia Ghitha Aulia Pergeseran 

pemanfaatan ruang 

permukiman menjadi 

komersial di 

Kawasan 

Caturtunggal, Depok 

Mengkaji fenomena 

pergeseran ruang dan 

mencari pengaruhnya 

Peta perubahan 

pergeseran pemanfaatan 

ruang dan faktor yang 

mempengaruhinya di 

Kawasan Caturtunggal. 

Sumber : Analisis Penyusun, 2019 

 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan kerangka ilmiah yang mempengaruhi karakteristik penelitian 

hingga tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya yaitu untuk 

mengkaji dan mengetahui faktor-faktor penyebab pergeseran pemanfaatan ruang kegiatan komersial di 

Kawasan Pendidikan di Caturtunggal  ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode 

kuantitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan data berupa angka-angka 

dan analisis dengan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Pada pendekaan penelitian secara 

kuantitatif, akan didasarkan pada teori dan observasi, serta didukung oleh undang-undang, peraturan, dan 

dokumen perencanaan yang terkait. Proses penyusunannya juga membutuhkan beberapa tahap yaitu berupa 

tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, dan tahap analisis yang nantinya akan 
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menjawab pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Tahap persiapan yang dilakukan yaitu 

berupa pembuatan instrumen survey yang dibutuhkan untuk survey lapangan seperti form kuesioner, form 

observasi, dan form wawancara. Sedangkan pada tahap pengumpulan data terdapat dua data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.   

Data primer dikumpulkan melalui survei lapangan ke Kelurahan Caturtunggal untuk menyebarkan 

form kuesioner, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dan observasi langsung ke lapangan. 

Penyebaran kuesioner menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive, dimana teknik 

pengambilan tersebut berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Kemudian pada pengumpulan data sekunder 

didapatkan dari hasil kajian literatur untuk menentukan variabel yang digunakan dalam penelitian 

(Sugiyono, 2012).  

Pendekatan kuantitatif ini dapat memperkuat justifikasi permasalahan penelitian pergeseran  

pemanfaatan ruang kegiatan komersial pada kawasan pendidikan di Kawasan Caturtunggal. Berdasarkan 

pendekatan kuantitatif, peneliti ingin mencari fakta-fakta terkait dengan pergeseran  pemanfaatan ruang 

kegiatan komersial, perkembangan kegiatan komersial dan penyebab perkembangan pemanfaatan ruang 

kegiatan komersial sebagai dasar dalam menentukan pergeseran  pemanfaatan ruang kegiatan komersial 

pada kawasan pendidikan di Kawasan Caturtunggal.  

 

 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan sesuai penalaran manusia dengan 

cara-cara yang masuk akal untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang 

diperoleh dalam penelitian harus menunjukkan derajad ketepatan antara data yang sesungguhnya dengan 

data yang dikumpulkan oleh peneliti, dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menguji reliabilitas 

dan objektivitas data. (Sugiyono, 2012). Pada dasarnya metode penelitian membahas mengenai langkah-

langkah yang akan dilakukan dari tahap awal pengumpulan data hingga teknik analisis untuk mendapatkan 

jawaban dari tujuan penelitian yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif yang berlandaskan pada data-data numerik atau angka yang diolah dengan metode statistik. 

Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini 

dilakukan pada populasi atau sampel yang diambil secara random, sehingga hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan pada populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2012). 

 Metode Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh seluruh data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian, maka diperlukan 

metode atau teknik pengumpulan data yang tepat, sesuai kebutuhan dan relevan, sehingga akan 

mempermudah dalam melakukan penelitian.  

1.10.1 Tahap Persiapan Penelitian 

Tahapan persiapan penelitian merupakan tahapan awal dalam suatu penelitian yang dimulai 

dengan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Hal yang perlu dilakukan pertama kali dalam 

melakukan penelitian adalah membuat kerangka pikir penelitian agar dalam pelaksanaannya dapat 
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mencapai hasil secara terstruktur dan sistematis. Dengan adanya kerangka pikir tersebut, dapat 

membatasi substansi materi penelitian agar tidak tumpang tindih dan melebar. Setelah penyusunan 

kerangka pikir, dilakukan penyusunan rumusan masalah yang ada di wilayah studi. Rumusan 

masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data, 

dimana masih bersifat sementara atau hipotesis. (Sugiyono, 2012).   

Dalam rumusan masalah dijabarkan permasalahan yang berpengaruh yang selanjutnya 

menghasilkan pertanyaan penelitian yang dapat dijadikan dasar penyusunan latar belakang dalam 

penelitian serta tujuan dan sasaran yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Setelah 

mengidentifikasi rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian, kemudian menyusun latar 

belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup materi, dan sistematika penulisan 

dalam bab pertama penelitian pada laporan. Dalam penyusunan tahap awal ini juga diperkuat dengan 

adanya kajian literatur untuk memperjelas masalah yang diteliti, merumuskan hipotesis, dan sebagai 

referensi dalam menyusun instrumen penelitian. Dalam tahap persiapan dilakukan mengkaji 

beberapa literatur dan referensi yang mana akan diperoleh variabel-variabel yang diteliti melalui 

pendefinisian dan uraian lengkap dari berbagai referensi yang mendukung penelitian yang kemudian 

diolah dalam kebutuhan data serta teknik pengumpulan data. 

1.10.2 Kebutuhan dan Jenis Data Penelitian 

Data yang dibutuhkan penelitian disusun ke dalam sebuah tabel kebutuhan data yang 

digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian. Penyusunan tabel kebutuhan data ini 

bertujuan untuk mempermudah proses dalam mendapatkan data pada saat pelaksanaan survei 

sehingga lebih terarah dan lebih efisien. Kebutuhan data juga digunakan sebagai tolak ukur dalam 

menentukan apa saja aspek-aspek amatan. 

Tabel I. 2 Kebutuhan Data Penelitian 

No Sasaran 
Kebutuhan 

Data 
Bentuk Data 

Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Sumber 

Data 

1 Mengidentifikasi 

Pemanfaatan 

Ruang di 

Kawasan 

Caturtunggal 

Jenis 

Pemanfaatan 

Ruang 

Peta Figure 

Ground 

Sekunder Pemetaan BAPPEDA 

Kab 

Sleman 

Fungsi 

Bangunan 

Peta Fungsi 

Bangunan 

Sekunder Pemetaan BAPPEDA 

Kab 

Sleman 

Tata Guna 

Lahan 

Peta Tata Guna 

Lahan 

Sekunder Pemetaan BAPPEDA 

Kab 

Sleman 

2. Mengidentifikasi 

jenis-jenis 

kegiatan 

komersial di 

Kawasan 

Caturtunggal 

Bentuk 

Kegiatan 

komersial 

List Daftar 

kegiatan 

komersial 

Primer Observasi Lapangan 

Jenis Kegiatan 

Komersial 

List Daftar 

kegiatan 

komersial 

Primer Observasi Lapangan 
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No Sasaran 
Kebutuhan 

Data 
Bentuk Data 

Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Sumber 

Data 

Pola 

Perkembangan 

Komersial 

Peta pola 

perkembangan 

komersial 

Primer Observasi Lapangan 

Persebaran 

fungsi kegiatan 

komersial 

Peta 

persebaran 

perkembangan 

komersial 

Primer Observasi Lapangan 

3 Mengidentifikasi 

perkembangan 

pemanfaatan 

ruang kegiatan 

komersial di 

Kawasan 

Caturtunggal 

Skala 

Pelayanan 

Jenis skala 

pelayanan 

Primer Observasi  Lapangan 

Bentuk 

Perkembangan 

Bentuk 

Perkembangan 

Kegiatan 

Komersial  

Primer Wawancara 

dan Observasi 

Tokoh 

masyarakat 

dan 

Lapangan 

Kegiatan 

Komersial 

Jenis kegiatan 

komersial 

Primer, 

Sekunder 

Observasi dan 

Telaah 

dokumen 

Lapangan 

dan 

Kelurahan 

Caturtungg

al 

Jumlah 

kegiatan 

komersial 

Sekunder  Telaah 

dokumen 

BPS Kab 

Sleman 

Perkembangan 

kegiatan 

komersial 

Primer Observasi Lapangan 

Pola 

perkembangan 

kegiatan 

komersial 

Pola 

perkembangan 

kegiatan 

komersial 

Primer Observasi Lapangan 

Proporsi alih 

fungsi lahan 

Luas lahan 

terbangun 

Primer, 

Sekunder 

Wawancara 

dan Pemetaan 

Tokoh 

masyarakat 

dan 

BAPPEDA 

Kab 

Sleman 

Luas lahan non 

terbangun 

Primer, 

Sekunder 

Wawancara 

dan Pemetaan 

Tokoh 

masyarakat 

dan 

BAPPEDA 

Kab 

Sleman 

Kelengkapan 

fasilitas sarana 

prasarana 

Ketersediaan  

sarana 

prasarana 

Primer, 

Sekunder 

Observasi dan 

Telaah 

dokumen 

Lapangan 

dan BPS 

Kab 

Sleman 

Kondisi sarana 

prasarana 

Primer Observasi Lapangan 

dan BPS 
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No Sasaran 
Kebutuhan 

Data 
Bentuk Data 

Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Sumber 

Data 

Kab 

Sleman 

Jumlah 

bangunan 

dengan fungsi 

campuran 

Jumlah 

bangunan 

dengan fungsi 

campuran 

 

 

Primer  Observasi 

 

 

 

Lapangan  

Status 

kepemilikan 

kegiatan 

komersial 

Status 

kepemilikan 

kegiatan 

komersial 

 

Primer 

 

 

Kuesioner Masyarakat 

3 Mengkaji faktor-

faktor penyebab 

perkembangan 

pemanfaatan 

ruang kegiatan 

komersial pada di 

Kawasan 

Caturtunggal 

Faktor 

Penyebab 

Perkembangan 

Pemanfaatan 

Ruang 

Kegiatan 

Komersial 

pada Kawasan 

Caturtunggal 

Aksesibilitas Primer Kuesioner, 

Observasi, dan 

Pemetaan 

Masyarakat 

dan 

Lapangan 

Jangkauan 

pelayanan 

Sekunder Pemetaan BAPPEDA 

Kab 

Sleman 

Kondisi sarana 

dan prasarana 

Primer 

dan 

sekunder 

Telaah 

dokumen, 

pemetaan dan 

observasi 

BPS Kota 

Yogyakarta 

Target 

konsumen 

Primer Wawancara Masyarakat  

Komersial 

sejenis yang 

bersangkutan 

Primer Observasi Lapangan 

Kebijakan 

setempat 

Sekunder Telaah 

dokumen 

BAPPEDA 

Kab 

Sleman 

Penilaian 

potensi lokasi 

Primer Hasil Analisis 

Peneliti 

Peneliti dan 

Lapangan 

Penilaian 

terhadap 

kegiatan yang 

berkaitan 

Primer Hasil Analisis 

Peneliti 

Peneliti dan 

Lapangan 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2019 

1.10.3 Teknik Pengumpulan Data  

a. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya 

berupa telaah dokumen, observasi, wawancara, dan kuesioner. Teknik yang digunakan harus sesuai 

dan tepat agar data yang didapatkan dapat digunakan dalam proses analisis. 
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1. Observasi 

Observasi yang dilakukan dalam pengumpulan data primer yaitu peneliti mengamati kondisi 

lapangan terkait pemanfaatan ruang dan kegiatan komersial pada Kawasan Caturtunggal. 

2. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

terstruktur melainkan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan 

(Sugiyono, 2012). Dalam melakukan wawancara, selain membawa instrumen sebagai 

pedoman untuk wawancara, peneliti juga dapat menggunakan alat perekam, kamera, atau 

material lain yang dapat membantu teknis wawancara kepada narasumber terkait. Penelitian 

ini menggunakan wawancara terbuka yang akan ditujukan tokoh masyarakat untuk 

mengetahui perkembangan pemanfaatan ruang kegiatan komersial  di Kawasan Caturtunggal. 

Indikator yang dikaji dengan menggunakan metode wawancara adalah: Sejarah di Kawasan 

Caturtunggal khususnya di Kelurahan Caturtunggal, perkembangan kegiatan komersial di 

Kawasan Caturtunggal terkait keberadaan Kampus UGM dan UNY, penyebab 

berkembangnya kegiatan komersial, perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi di Kawasan 

Caturtunggal. Sasaran responden wawancara dalam penelitian ini adalah : 

 Tokoh Masyarakat : Lurah Kelurahan Caturtunggal 

 Masyarakat  : Penduduk Kelurahan Caturtunggal (pemilik komersial) 

3. Kuesioner 

Dalam kuesioner terdapat 2 jenis pertanyaan yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. 

Penelitian ini menggunakan pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan yang akan membantu 

responden menjawab pertanyaan dengan cepat dan memudahkan peneliti dalam melakukan 

analisis. Teknik pengumpulan data kuesioner ini disebar kepada masyarakat untuk mengetahui 

perkembangan kegiatan komersial dan penyebab perkembangan pemanfaatan ruang kegiatan 

komersial yang terjadi di Kawasan Caturtunggal terutama di Kelurahan Caturtunggal. 

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder merupakan salah satu teknik pengumpulan data  yang berupa 

telaah dokumen yang berasal dari studi literatur, telaah dokumen, maupun survei instansi.  

 Survei Instansi 

Survei instansi merupakan teknik survey untuk memperoleh data dan informasi terkait 

penelitian yang akan dilakukan dengan berkunjung ke instansi terkait. Instansi yang dibutuhkan 

dalam penlitian ini yaitu BAPPEDA Kab. Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. 

Sleman, dan Kantor Kelurahan Caturtunggal. 

 Kajian Literatur  

Kajian literatur merupakan sekumpulan teori yang didapatkan melalui buku, jurnal, atau 

artikel yang terkait dengan penelitian guna merumuskan variabel untuk dijadikan dasar analisis 
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penelitian. Penelitian ini menggunakan literatur yang berasal dari buku, jurnal nasional, dan 

jurnal internasional. 

 Telaah Dokumen 

Telaah dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berasal dari 

instansi seperti dokumen Kota dalam Angka, Kecamatan dalam Angka,  yang secara resmi 

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau dokumen RTRW dan  RDTRK yang 

dikeluarkan oleh Bappeda kota/kab tertentu. 

1.10.4 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian, dimana data dan informasi yang didapatkan dari contoh dapat 

diberlakukan terhadap populasinya. Sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh 

populasi, dimana populasi adalah objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan.  Sampel penelitian sangat diperlukan apabila jumlah responden dalam suatu 

populasi banyak karena  akan terasa sulit jika diteliti satu per satu. Berdasarkan jenisnya teknik 

sampling terbagi menjadi dua bagian yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. 

Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu nonprobability sampling atau 

disebut juga purposive sampling. Nonprobability sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Dalam nonprobability sampling ini terbagi menjadi beberapa teknik sampel, seperti 

sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan 

snowball sampling. Sedangkan untuk probability sampling, terdiri dari simple random sampling, 

proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area 

sampling. 

Keberadaan kawasan pendidikan di Kelurahan Caturtunggal membuat kawasan permukiman 

yang ada di sekitarnya mengalami perkembangan yang cukup pesat khususnya perkembangan di 

sektor kegiatan komersial. Selain itu, tingginya kebutuhan penunjang aktivitas pendidikan bagi 

mahasiswa atau penduduk yang bermukim di sekitar permukima menjadikan kegiatan komersial 

semakin berkembang hingga merambah ke area permukiman. Berkaitan dengan fenomena 

perkembangan kegiatan komersial yang terjadi, peneliti ingin mengkaji pemanfaatan ruang kegiatan 

komersial pada kawasan permukiman di Kawasan Caturtunggal. Berdasarkan tujuan penelitian 

tersebut maka peneliti menentukan kegiatan komersial yang ada di Kawasan Caturtunggal sebagai 

sampel dari penelitian ini, dimana jumlah kegiatan komersial yang ada sebanyak 580 usaha. 

Sehingga teknik sampling yang sesuai untuk meneliti perkembangan pemanfaatan ruang 

kegiatan komersial pada kawasan permukiman ini dengan menggunakan teknik purposive sampling, 

area sampling, dan proportionate stratified random sampling. Purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang dengan sengaja ditentukan oleh pertimbangan tertentu. Sampel dalam 
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penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel. Berikut adalah 

persamaan dari rumus Slovin yang akan digunakan dalam penelitian ini : 

𝑛 =
𝑁

1 + (𝑁 (𝑑)2)
 

𝑛 =
580

1 + (580(10%)2)
 

𝑛 =
580

1 + (580 (0,01))
 

𝑛 =
580

1 + 5,8
 

𝑛 =
580

6,8
 

𝑛 = 85,29 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛  

Dibulatkan menjadi 86 responden  

Keterangan:  

n : Ukuran Sampel  

N : Ukuran Populasi (Pelaku Usaha di Kawasan Caturtunggal) 

d : Derajat Signifikan (10%) 

Berdasarkan rumus Slovin di atas, tingkat kepercayaan yang digunakan untuk menentukan 

respon sebesar 90% dan batas toleransi kesalahan sebesar 10%. Ukuran sampel dalam penelitian ini 

secara keseluruhan berjumlah 580 usaha sehingga didapat ukuran sampel sebesar 85,29 usaha yang 

dibulatkan menjadi 86 usaha. Proses pemilihan responden berikutnya ditentukan secara proporsional 

berdasarkan populasi setiap zona yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun beberapa pertimbangan 

yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan karakteristik responden yang akan menjadi 

sasarannya yaitu responden yang menjadi sasaran yaitu aktivitas komersial pada Kawasan 

Caturtunggal dan tidak mengambil data dari aktivitas non komersial. Proses pemilihan responden 

berikutnya ditentukan secara area sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kelompok dari 

anggota populasi penelitian dimana dalam penelitian ini membagi Kawasan Caturtunggal menjadi 

beberapa zona untuk mendapatkan jumlah sampel yang diinginkan. Berikut peta pembagian zona 

Kawasan Caturtunggal : 
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Gambar 1.2 Peta Zonasi Kawasan Caturtunggal 
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2019 

Berdasarkan peta pembagian zonasi di atas, dapat diketahui bahwa untuk mengetahui besaran 

sampel yang akan di jadikan sebagai responden dalam penelitian ini, peneliti membagi Kawasan 

Caturtunggal menjadi beberapa zona. Pembagian zona tersebut bertujuan untuk memperjelas 

karakteristik kegiatan komersial pada setiap zona. Adapun luas wilayah tiap zona yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel I. 1 Pembagian Zona Kegiatan Komersial di Kawasan Caturtunggal 

Zona Luas (Ha) Presentase Jumlah Sampel 

A 83 54% 46 

B 72 46% 40 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018 

Selanjutnya, untuk mendapatkan jumlah sampel yang proporsional maka digunakan teknik 

probability sampling yaitu proportionate stratified random sampling. Tujuan menggunakan teknik 

sampling tersebut untuk menentukan jumlah sampel dengan memperhatikan strata yang terdapat di 

dalam populasi secara proporsional antara strata yang satu dengan lainnya. 

1.10.5 Tahap Pengolahan Data  

Tahap pengolahan data merupakan proses lanjutan dari data-data yang sudah didapatkan baik 

data primer maupun sekunder. Supaya data-data yang telah diperoleh dapat digunakan untuk 

menunjang penelitian ini, maka dilakukan beberapa tahap pengolahan data sebagai berikut : 
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- Meneliti kelengkapan data yang diperoleh berdasarkan validitas dan kualitas data 

- Mengelompokkan data untuk mempermudah analisis  

- Menganalisis data sesuai dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

 

 Teknik Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1.11.1 Teknik Analisis Spasial 

Pada analisis ini digunakan untuk mengetahui perkembangan kegiatan komersial, terutama 

pada kawasan Caturtunggal. Pada teknik analisis ini menggunakan data berupa peta dan citra untuk 

mengetahui bagaimana arah pola perkembangan aktivitas komersial yang ada di kawasan tersebut. 

Selain itu, untuk mengetahui perubahan pemanfaatan ruang, maka menggunakan teknik analisis 

spasial berupa overlay. Dalam penelitian ini, teknik overlay bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan 

ruang kegiatan komersial di Kawasan Caturtunggal sehingga dapat mengetahui pemanfaatan ruang 

kegiatan komersial yang terjadi pada saat ini, dan dapat mengetahui lokasi mana saja yang 

mengalami perubahan serta penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk dan pemanfaatan 

ruang kegiatan komersial pada kawasan Caturtunggal.  

1.11.2 Teknik Analisis Deskriptif Kuantitatif  

Penggunaan analisis dekriptif ini untuk menjelaskan perkembangan kegiatan komersial dan 

pemanfaatan ruang di Kawasan Caturtunggal. Analisis deskriptif kuantitatif merupakan suatu 

analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui identifikasi karakteristik yang dilakukan 

secara sistematis. Menurut Sugiyono (2012), analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik analisis 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul dan tidak membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel 

diambil. Sumber data untuk teknik analisis ini yaitu berasal dari wawancara, kuesioner, dan 

observasi. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan. Data 

yang digunakan dalam teknik analisis ini yaitu berupa gambar, grafik, diagram, tabel, dan lain-lain.  

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif 

dengan alat analisis pembobotan Skala Likert. Skala Likert merupakan teknik analisis untuk 

menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu sikap terhadap objek dari negatif hingga 

positif, dimana penentuan lokasi ditentukan dengan mengkuantifikasikan respon seseorang terhadap 

jawaban yang disediakan. Skala Likert digunakan untuk memberikan penilaian terhadap indikator-

indikator setiap variabel sehingga dapat diketahui bobot masing-masing parameter. (Sugiyono, 

2012).  Dalam penentuan skor penilaian merujuk pada skala likert yang dapat menggunakan jenjang 

3, 5, maupun 7 tergantung pada populasi penelitian. Pada jenjang lebih tinggi akan menghasilkan 

penelitian yang lebih akurat. Pemberian skor dilakukan pada data yang akan digunakan untuk analisis 

dalam menilai faktor-faktor perkembangan pemanfaatan ruang kegiatan komersial pada kawasan 

perumahan untuk memperkuat pekembangan pemanfaatan ruang kegiatan komersial yang terjadi. 
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Nilai yang tertinggi berada pada variabel yang dapat menjadi dasar dalam faktor-faktor 

perkembangan pemanfaatan ruang kegiatan komersial pada kawasan perumahan. Sedangkan untuk 

nilai terendah dapat menjadi rekomendasi selanjutnya.  

Skala Likert merupakan teknik pengukuran data ordinal yang digunakan untuk mengetahui 

perkembangan kegiatan komersial dan pemanfaatan ruang di Kawasan Caturtunggal berdasarkan 

masing-masing variabel, dimana hasil penelitian dari setiap indikator variabel akan dikelompokkan 

berdasarkan penyebaran sampel yang telah ditentukan oleh pertimbangan peneliti melalui adanya 

karakteristik responden. Dalam penilaian skor akhir akan menjadi jarak dimana skor tersebut bersifat 

baik, sedang, atau buruk pada setiap indikator variabel. (Singarimbun & Effendi, 2008). Oleh karena 

itu, apabila skala terdiri dari 10 pertanyaan dengan jenjang skor 1 hingga 5 maka total skor antara 10 

hingga 50. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa skor akan ditentukan dari jumlah 

pertanyaan yang ditanyakan kepada responden. Dalam hal ini akan dilakukan pengkonversian data 

untuk mengubah data ordinal menjadi data interval dengan catra menjadikan skor tersebut memiliki 

kelas interval mengingat data yang diperoleh dari data kuesioner merupakan data ordinal. (Nazir, 

2003). Sehingga, total skor dapat dirata-rata dengan rentang skor, dimana rentang skor dapat 

diketahui berdasarkan rumus berikut, (Usman & Akbar, 2006) 

Rentang Skor = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝐽𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑘𝑜𝑟
 

 Maka, rentang setiap skor adalah sebagai berikut,  

Rentang skor = 
5−1

5
 = 0,8 

Sehingga jarak interval skor baik dengan skor sedang , skor sedang dan skor buruk yaitu 

sebesar 0,8. Berikut adalah tabel rentang skor berdasarkan masing-masing kriteria : 

Tabel I. 2 .Rentang Skor 

Rentang Skor Kriteria 

1 – 1,8 Tidak Berpengaruh 

1,9 – 2,6  Kurang Berpengaruh 

2,7 – 3,4 Cukup Berpengaruh 

3,5 – 4,2 Berpengaruh 

4,3 – 5,0 Sangat Berpengaruh 

Sumber:Hasil Analisis Penulis, 2019 

1.11.3 Analisis Faktor  

Analisis faktor adalah analisis yang bertujuan mencari faktor-faktor utama yang paling 

mempengaruhi variabel dependen dari serangkaian uji yang dilakukan atas serangkaian variabel 

independen sebagai faktornya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memicu 

dan mempengaruhi pergeseran pemanfaatan ruang aktivitas komersial yang ada di Kawasan 

Caturtunggal terkait dengan keberadaan kawasan pendidikan, serta permintaan pasar sebagai 

kegiatan penunjang aktivitas utama faktor yang mendasari perkembangan aktivitas komersial di 

kawasan tersebut. Data yang digunakan dalam analisis ini didapatkan menggunakan kuesioner yang 
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ditujukan kepada pemilik atau pelaku kegiatan komersial yang ada. Analisis yang digunakan adalah 

analisis faktor untuk melihat faktor-faktor utama yang mempengaruhi perkembangan aktivitas 

komersial.  

Menurut Supranto (2004), analisis faktor merupakan teknik statistika yang utamanya 

dipergunakan untuk mereduksi atau meringkas data dari variabel yang jumlahnya banyak dan 

diringkas menjadi sedikit variabel sesuai dengan variabel terkait. Analisis faktor dipergunakan dalam 

kondisi sebagai berikut : 

1. Mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari (underlying dimensions) atau 

faktor, yang menjelaskan korelasi antara suatu set variabel. 

2. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak berkorelasi (independent) 

yang lebih sedikit jumlahnya untuk menggantikan suatu set variabel asli yang saling 

berkorelasi di dalam analisis multivariat selanjutnya. 

3. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari suatu set variabel yang 

lebih banyak jumlahnya untuk dipergunakan dalam analisis multivariat selanjutnya. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis faktor untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergeseran pemanfaatan ruang permukiman menjadi komersial di Kawasan 

Caturtunggal. Data di dapatkan dengan menggunakan kuesioner pada responden yaitu pemilik atau 

karyawan dari kegiatan komersial di wilayah studi. 
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 Kerangka Analisis Penelitian 

 
INPUT PROSES OUTPUT 

 Penggunaan Lahan 

 Fungsi Bangunan 

 Luas lahan terbangun 

 Luas Lahan tidak terbangun 

 Jenis penggunaan lahan 

 Jumlah bangunan 

 Jumlah bangunan kegiatan 

komersial 

Analisis Pemanfaatan Ruang 

- Metode Analisis Spasial 

- Metode Analisis Kuantitatif 

Deskriptif 

Pemanfaatan 

Ruang Kawasan 

Caturtunggal 

 Jenis kegiatan komersial 

 Komoditas  

 Persebaran kegiatan 

komersial 

 Status kepemilikan lahan 

usaha 

 Tahun berdiri 

 Waktu operasional 

 Alasan berdirinya usaha 

 Target konsumen 

 Data penggunaan prasarana 

listrik dan air bersih 

 Pola Perkembangan Kegiatan 

Komersial 

 Proporsi Alih Fungsi Lahan 

 Pertambahan jumlah aktivitas 

komersial 

 Jumlah bangunan dengan 

fungsi campuran 

 Perubahan kondisi fasilitas 

sarana prasarana 

 

 Adanya kawasan perguruan tinggi 

(UGM dan UNY) 

 Akses (kemudahan lokasi, kondisi 

lalu lintas) 

 Lokasi strategis 

 Dukungan sarana dan prasarana 

 Karakteristik Konsumen (daya beli 

konsumen, usia dan jenis kelamin) 

 Adaya Komersial sejenis 

 Kebijakan terkait 

 Daya tarik kegiatan lain 

(keberadaan kos-kosan akibat 

adanya UGM dan UNY) 

 Ekonomi (harga sewa lahan, harga 

beli lahan) 

 Nilai Sosial Masyarakat (tingkat 

pendidikan masyarakat) 

 

Analisis Karakteristik Kegiatan 

Komersial 

- Metode Analisis Spasial 

- Metode Analisis Kuantitatif 

Deskriptif 

 

Analisis Pergeseran 

Pemanfaatan Ruang 

Permukiman menjadi Aktivitas 

Komersial   

- Metode Analisis Spasial 

- Metode Analisis Kuantitatif 

Deskriptif 

Karakteristik 

Kegiatan Komersial  

Kawasan 

Caturtunggal 

Pergeseran 

pemanfaatan ruang di 

kawasan permukiman 

Caturtunggal 

Analis faktor – faktor yang 

mempengaruhi pergeseran 

pemanfaatan ruang menjadi 

kegiatan komersial 

- Metode Analisis Faktor  

- Metode Analisis Kuantitatif 

Deskriptif 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

pergeseran 

pemanfaatan ruang 

Rumusan faktor yang 

mempengaruhi pergeseran 

pemanfaatan ruang menjadi 

kegiatan komersial 

 

Kesimpulan dan 

rekomendasi 
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 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir yang berjudul 

“Pergeseran Pemanfaatan Ruang Permukiman Menjadi Komersial di Kawasan Caturtunggal, Sleman” 

meliputi:  

BAB I    PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan dan sasaran 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup 

wilayah dan ruang lingkup substansi, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, keaslian 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB   II KAJIAN PUSTAKA PERGESERAN PERMANFAATAN RUANG MENJADI 

KEGIATAN KOMERSIAL PADA KAWASAN PENDIDIKAN 

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan literatur dan sintesa literatur terhadap teori-teori yang 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan teori perkembangan kota, 

perkembangan kawasan, pusat pertumbuhan, perumahan, lahan, penggunaan lahan, faktor 

perubahan penggunaan lahan, pemanfaatan ruang, aktivitas komersial, dan faktor 

perkembangan komersial serta sintesis teori. 

BAB III  GAMBARAN UMUM KAWASAN CATURTUNGGAL 

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum Kawasan Caturtunggal yang berada di 

Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan 

mengenai deliniasi wilayah lokasi penelitian yang diambil, kondisi fisik dan lingkungan, 

kondisi sosial ekonomi, dan kondisi pemanfaatan ruang kegiatan komersial di Kawasan 

Caturtunggal. 

BAB IV  ANALISIS PERGESERAN PEMANFAATAN RUANG PERMUKIMAN MENJADI 

KEGIATAN KOMERSIAL DI KAWASAN CATURTUNGGAL 

Pada bab ini terdapat beberapa analisis yang dilakukan yaitu berupa identifikasi pemanfaatan 

ruang permukiman, analisis karakteristik kegiatan komersial, analisis pergeseran pemanfaatan 

ruang menjadi komersial, dan analisis faktor yang mempengaruhi fenomena pergeseran 

pemanfaatan ruang di Kawasan Caturtunggal. 

BAB V    KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah didapat ketika 

menganalisis pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial di 

Kawasan Caturtunggal dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan hasil yang telah 

didapat. 


