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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Asyruni Khairun Nisa  

NIM    : 60800116062 

Judul Skripsi  : 

 

 

Kota Masamba merupakan Ibukota Kabupaten Luwu Utara sehingga, Kota 

Masamba direncanakan untuk dapat berperan sebagai pusat pelayanan 

pemerintahan tingkat kabupaten, sekaligus sebagai pusat pelayanan ekonomi bagi 

seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan Ranperda RDTR tahun 

2016-2036 perlu adanya peningkatan dan pengembangan pasar dan terminal yang 

berlokasi di SUB BWP (bagian wilayah perencanan) B tepatnya di Kelurahan 

Baliase. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membangun terminal baru di 

pinggiran kota yang berstatus terminal penumpang Tipe C untuk mengefektifkan 

penataan sistem angkutan perdesaan dan perkotaan, dan meminimalisir 

keberadaan terminal bayangan. Pemerintah juga mengembangkan pasar tepat di 

seberang terminal baru, hal ini menjadikan aktivitas di kawasan tersebut 

meningkat. Hasil pengamatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pemanfaatan 

yang terjadi di sekitar kawasan terminal dan pasar telah menunjukkan perubahan 

yang cukup signifikan. Perubahan penggunaan lahan akibat keberadaan terminal 

dan pasar Masamba yang terjadi berupa pengurangan dan penambahan luasan. 

Untuk sawah dan perkebunan mengalami penurunan luasan sebesar 4%, 

sedangkan untuk perdagangan dan jasa, permukiman, sarana pendidikan, 

kesehatan serta taman mengalami penambahan luasan sebesar 7%. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian 

ini didapatkan dari 6 variabel yaitu jumlah penduduk, nilai lahan, sarana dan 

prasarana, aksesibilitas, topografi dan jenis tanah. 

 

Kata kunci: perubahan penggunaan lahan, terminal dan pasar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang luas dengan ribuan pulau dan jumlah 

penduduk yang besar. Seiring dengan meningkatnya populasi dan kebutuhan 

masyarakat, demikian pula permintaan akan tempat atau lahan dan infrastruktur 

untuk memenuhi kebutuhan tempat kegiatan. Tidak berlebihan jika dikatakan 

bahwa lingkungan erat kaitannya dengan lahan. Sikap dan kearifan masyarakat 

terhadap lahan akan menentukan kegiatan masyarakat itu sendiri. Tindakan inilah 

yang akan berdampak pada lahan dimana Aktivitas pada lahan menyebabkan  

perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. 

Perkembangan kota tidak dapat dihiFndari,  baik itu secara ekonomi, sosial 

dan budaya. Perkembangan kota ini tercermin dari peningkatan jumlah penduduk 

dan aktivitas perkotaan. Semakin banyak penduduk dan aktivitasnya 

mempengaruhi permintaan lahan tambahan di kota tersebut. Pengembangan 

pinggiran kota terjadi akibat terbatasnya luas lahan di perkotaan. Hal ini 

menjadikan wilayah pinggiran kota yang sedang mengalami dinamika 

perkembangannya, khususnya dinamika penggunaan lahan. Dinamika penggunaan 

lahan di perkotaan didorong oleh permintaan akan lahan yang digunakan untuk 

permukiman serta sarana dan prasarana yang menjamin penghidupan penduduk. 

Hal ini mendorong warga dan petani untuk menjual tanah. Alasan utama warga 

menjual tanahnya adalah rendahnya produktivitas hasil pertanian. perubahan 

penggunaan lahan selama proses pengembangan dan implementasi pembangunan 
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tidak dapat dihindari, hal ini juga ditegaskan dengan pernyataan persetujuan 

pemerintah kota untuk pengadaan fungsi baru, dan perubahan ini sering memiliki 

dampak yang berbeda baik itu positif maupun negatif. Penggunaan lahan yang 

menguntungkan dalam pembangunan perkotaan dan peningkatan pendapatan 

daerah, namun perubahan penggunaan lahan yang tidak menguntungkan sering 

menimbulkan konflik antar partisipan, yaitu dari investor, masyarakat dan 

pemerintah, termasuk dalam bentuk perizinan, ketidaknyamanan, penyimpangan 

kebijakan, dll. 

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Sulawesi Selatan, serta memiliki berbagai potensi baik sumberdaya alam, 

sumberdaya manusia maupun sumberdaya buatan. Adanya perkembangan dinamika 

perkotaan yang terus menerus berkembang, mempengaruhi perluasan kawasan 

perkotaan dan perubahan pemanfaatan fungsi lahan. Berdasarkan data RTRW 

Kabupaten Luwu Utara tahun 2011-2031 bahwa perencanaan terminal dan pasar 

terdapat di Kota Masamba.  

Kota Masamba merupakan Ibukota Kabupaten Luwu Utara sehingga, 

Kota Masamba direncanakan untuk dapat berperan sebagai pusat pelayanan 

pemerintahan tingkat kabupaten, sekaligus sebagai pusat pelayanan ekonomi bagi 

seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara. Kawasan perkotaan Masamba 

berdasarkan Ranperda RDTR tahun 2016-2036 perlu adanya peningkatan dan 

pengembangan pasar dan terminal yang berlokasi di SUB BWP (bagian wilayah 

perencanan) B tepatnya di Kelurahan Baliase. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 

membangun terminal baru di pinggiran kota yang berstatus terminal penumpang 
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Tipe C untuk mengefektifkan penataan sistem angkutan perdesaan dan perkotaan, 

meminimalisir keberadaan terminal bayangan, dan meningkatkan aktivitas 

perekonomian disektor PAD yang berasal dari kegiatan terminal di kawasan 

tersebut. Pemerintah juga mengembangkan pasar tepat di seberang terminal baru, 

hal ini menjadikan aktivitas di kawasan tersebut meningkat. 

Lokasi terminal dan pasar yang terletak di Kelurahan Baliase, Kecamatan 

Masamba, Kabupaten Luwu Utara dahulunya merupakan kawasan persawahan 

dengan luasan 162,284 Ha. Hasil pengamatan dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir, pemanfaatan yang terjadi di sekitar kawasan terminal dan pasar telah 

menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dimana perubahan penggunaan 

lahan tersebut mengalami peningkatan pembangunan seperti sarana dan prasarana 

umum maupun peningkatan sosial ekonomi penduduk. 

Pada observasi awal, dapat dilihat secara langsung kondisi tersebut, namun 

untuk memberikan data akurat terkait intensitas perubahan pemanfaatan lahan 

serta seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan, pengamatan saja tidak cukup. 

Diperlukan adanya analisa terhadap data sesuai fakta yang terjadi di lapangan. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan penelitian lebih lanjut. Permasalahan 

tersebut memberi dampak kepada masyarakat yang turut merasakan adanya 

perubahan penggunaan lahan, sehingga peneliti mengangkat judul skripsi: 

“Pengaruh Keberadaan Terminal dan Pasar Terhadap Perubahan 

Penggunaan Lahan Di Kelurahan Baliase, Masamba ”. 
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B. Rumusan Masalah 

1.  Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan terhadap 

keberadaan terminal dan pasar di Kelurahan Baliase, Masamba? 

2. Bagaimana perubahan penggunaan lahan di Kelurahan Baliase, Masamba? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini meliputi antara lain: 

1. Tujuan 

a. Mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan 

terhadap keberadaan terminal dan pasar di Kelurahan Baliase, Masamba  

b. Mengetahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kelurahan Baliase, 

Masamba  

2. Manfaat 

a. Dapat memberikan informasi terkait dengan pengaruh keberadaan terminal dan 

pasar terhadap perubahan fungsi lahan di Kelurahan Baliase, Masamba, 

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan 

pemanfaatan ruang 

b. Dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Masamba sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan pemanfaatan ruang dikawasan perkotaan 

c. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya. 

D. Ruang Lingkup Pembahasan 

Dalam upaya pencapaian terhadap tujuan dan manfaat penelitian yang 

diinginkan, maka ruang lingkup pembahasan permasalahan hanya terbatas pada 

sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan oleh kebaradan terminal dan pasar 
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terhadap penggunaan lahan disekitarnya, dengan melihat beberapa faktor penentu 

perubahpenggunaan lahan. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari tiga lingkup bab permasalahan, 

dengan pembagian sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini menguraikan beberapa teori-toeri yang 

berhubungan dengan penyelesaian masalah dan kajian yang 

berhubungan dengan objek penelitian, dan kerangka fikir 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan lokasi penelitian, waktu penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, dan definisi operasional. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah Kabupaten 

Luwu Utara, gambaran umum Kecamatan Masamba, gambaran 

umum Kelurahan Baliase dan analisis Skala Likert serta Ovelay  

pengaruh  keberadaan terminal dan pasar terhadap perubahan 
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penggunaan lahan di sekitar Kawasan Terminal dan Pasar 

Masamba. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan daran dari hasil penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Transportasi 

Transportasi adalah penggunaan kendaraan yang digerakkan oleh 

manusia atau mesin untuk mengangkut orang atau barang. Masyarakat akan lebih 

mudah dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan adanya transportasi. 

Beberapa ahli telah mengembangkan dan mengusulkan konsep transportasi. Para 

ahli memiliki pendapat masing-masing, baik persamaan maupun perbedaan, (Dr. 

Andriansyah 2015). 

Transportasi merupakan salah satu sarana bagi perkembangan suatu 

wilayah. Transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas atau hubungan antar 

wilaytah, karena aksesibilitas biasanya berkaitan dengan wilayah. Ketersediaan 

sarana dan prasarana transportasi tidak dapat dipisahkan dalam rencana 

pembangunan, seperti halnya dalam membangun desa ((Dr. Andriansyah 2015). 

Masalah Transportasi terbesar di kota adalah kemacetan lalu lintas. 

Ditandai dengan jumlah kendaraan melebihi batas yang diperbolehkan, biasanya 

terjadi kemacetan. Pembangunan yang tidak terkendali menjadi salah satu faktor 

penyebab masalah lalu lintas di perkotaan (Saputra, Hadi and Suharyadi 2017) 

B. Pengertian Terminal 

Terminal adalah pelayanan umum khususnya berupa tempat bongkar 

muat penumpang dan/atau bongkar barang, yang digunakan untuk mengatur lalu 

lintas dan angkutan umum, serta lokasi angkutan internal dan multimoda 

(Simbolon 2015). Fungsi utama dari terminal transportasi adalah untuk 
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memungkinkan objek yang diangkut, penumpang atau barang masuk dan keluar 

dari sistem. Terminal dapat dikatakan sebagai alat untuk  Bagian lain dari sistem 

transportasi akan membawa lalu lintas dan melakukan berbagai fungsi, seperti 

memuat penumpang atau kargo ke dalam kendaraan (Simbolon 2015). 

Secara umum fungsi terminal biasanya meliputi memuat penumpang atau 

kargo ke dalam kendaraan dan menurunkan/membongkarnya, memindahkan dari 

satu mobil ke mobil lain, dan menempatkan penumpang atau kargo dari saat 

kedatangan hingga saat keberangkatan. Mampu menangani barang, paket dan 

transportasi. Kemudian memberikan kenyamanan penumpang (seperti makanan, 

dll.) dan menyiapkan dokumen perjalanan; menimbang barang, membuat faktur 

dan memilih rute; menjual tiket, mengontrol pesanan; menyimpan mobil (dan 

komponen lainnya), memelihara dan menentukan tugas tindak lanjut; dalam 

kelompok ekonomi Mengumpulkan penumpang dan barang untuk transportasi 

(misalnya dengan kereta api atau pesawat) dan turun dari kendaraan ketika mereka 

tiba di tempat tujuan (Simbolon 2015). 

Berdasarkan Permenhub Nomor 132 Tahun 2015, terminal dibedakan 

menurut jenis angkutannya:  

1. Terminal penumpang tipe A adalah terminal yang fungsi utamanya 

melayani angkutan penumpang umum untuk lalu lintas batas negara 

dan/atau angkutan antarprovinsi yang digabungkan dengan jasa angkutan 

antarprovinsi. Kota dalam provinsi untuk angkutan kota dan/atau darat 

Terminal penumpang Tipe B adalah terminal yang fungsi utamanya 
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melayani angkutan umum lokal untuk angkutan darat dalam provinsi 

yang dikombinasikan dengan pelayanan angkutan kota dan/atau darat  

2. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang fungsi utamanya 

melayani angkutan penumpang umum untuk lalu lintas perkotaan atau 

perdesaan. 

C. Pengertian Pasar 

Pasar adalah pertemuan penawaran dan permintaan untuk produk/jasa 

tertentu. Pembeli dan penjual saling bernegosiasi untuk menentukan harga 

berbagai jenis barang di pasar (Nasution 2012). Pasar tidak harus dikaitkan 

dengan apa yang biasa disebut pasar, tempat penawaran dan permintaan, dan 

semua hubungan antara pembeli dan penjual untuk bertukar barang dan jasa 

(Lupitasari, Astuti and Yudana 2016). 

 Keberadaan pasar dapat mendorong berkembangnya kegiatan lain yang 

sejenis di di sekitar kawasan pasar. Pengembangan kegiatan serupa lainnya terkait 

dengan perdagangan jasa, dan kegiatan tersebut juga berkembang di sekitar pasar 

tradisional ((Afriliasari, Utomo and Yudana 2017). Pasar yang tumbuh dan 

berkembang menjadi pusat kawasan pertukaran barang dan jasa, yang kemudian 

melahirkan berbagai kegiatan di kota. Beberapa kota memiliki pasar tradisional 

yang terus menjadi sumber aktivitas di pusat kota (Afriliasari, Utomo and Yudana 

2017). 

D. Macam-macam Pasar 

Secara garis besar (Nasution 2012), macam-macam pasar: 
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1. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, 

karena sistem pasar ini dianggap sebagai struktur pasar yang menjamin 

terselenggaranya kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa dengan 

efisiensi tinggi (optimal) (Sukirno, 2010)  

2. Monopoli secara harfiah berarti hanya ada satu penjual di pasar. Frank 

Fischer mengartikan kekuatan monopoli sebagai “kemampuan untuk 

bertindak tanpa pengekangan” (the ability to act in one's way), sebagai 

monopoli penjual, dengan “hampir tidak ada persaingan”. (Pesaing 

sedikit atau tidak ada) di pasar (A. Karim, 2007: 173) 

3. Pasar persaingan monopolistik, terdapat unsur persaingan karena ada 

banyak perusahaan/produsen, dan tindakan satu produsen mempengaruhi 

produsen lain. 

4. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Produk yang homogen, 

banyaknya jumlah produsen, dan produsen tidak dapat mempengaruhi 

harga karena tidak adanya persaingan. 

E. Pengertian Tata Guna Lahan 

Definisi lahan yang banyak digunakan adalah area di permukaan bumi 

yang karakteristiknya mencakup semua karakteristik biosfer, atmosfer, tanah, 

geologi, hidrologi, dan populasi hewan dan tumbuhan yang cukup stabil dan dapat 

diprediksi. Sebagai akibat dari aktivitas manusia di masa lalu dan masa kini, 

karena penanda ini memiliki efek murad pada penggunaan lahan manusia 

sekarang dan di masa depan (Eko and Rahayu 2012). 
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Permintaan lahan merupakan akibat dari semakin beragamnya fungsi 

kawasan perkotaan (pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, dll) karena 

memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan fasilitas dan kemudahan transportasi 

untuk menarik berbagai kegiatan aglomerasi (Wicaksono and Prof. Dr. FX. 

Sugiyanto 2011). 

Tata guna lahan (land use) merupakan segala bentuk campur tangan 

manusia di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya 

(Vink, 1975). Penggunaan lahan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu (1) 

lahan pertanian dan (2) lahan non pertanian. Dinamika penggunaan lahan di 

perkotaan bergantung pada permintaan lahan yang digunakan di permukiman serta 

sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas masyarakat (Rumetna, Sediyono 

and Hartono 2017). 

Berbagai data atau informasi terkait dengan daftar penggunaan lahan saat 

ini diperlukan, termasuk lokasi, aksesibilitas, kepemilikan, zonasi, kebijakan 

pemerintah, dan kesadaran masyarakat. Aspek yang terkait dengan data sosial 

ekonomi, seperti biaya, sewa tanah, pajak, biaya transportasi, dan biaya. Sebelum 

memutuskan penggunaan lahan tertentu dan mengkonversi dari satu penggunaan 

lahan ke penggunaan lainnya, penting untuk memahami faktor sosial, biaya 

modal, dan hubungan. (Sitorus 2016) 

Tata guna lahan merupakan manifestasi dari sifat ruang, bagaimana tata 

guna lahan diatur secara alami dan terencana. Pengertian perencanaan sebagai 

intervensi manusia, bumi secara alami dapat berkembang lebih lanjut melalui 

intervensi tanpa persetujuan (Baja 2012). Penggunaan lahan merupakan hasil dari 
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beberapa proses yang terjadi pada skala dan skala yang berbeda, dan berdampak 

besar pada proses penggunaan lahan (Latuanmury 2020). 

F. Konsep Penggunaan Lahan 

Tata guna lahan perkotaan biasanya memiliki bentuk tertentu, dan 

perkembangannya dapat dinilai. Keputusan pembangunan perkotaan biasanya 

bebas, tetapi dibuat sesuai dengan perencanaan penggunaan lahan. Munculnya 

pusat-pusat ekonomi strategis, motivasi ekonomi menjadi motivasi utama untuk 

desain struktur tata guna lahan perkotaan, ada juga motivasi politik dalam 

ekonomi, seperti bentuk lahan perkotaan dan sistem drainase. Meskipun struktur 

kota tampak tidak beraturan, tetapi jika dicermati secara akurat mempunyai 

keteraturan pola tertentu. Bangunan-bangunan fisik menciptakan zona-zona intern 

kota. Teori struktur perkotaan yang ada digunakan untuk mempelajari bentuk 

penggunaan lahan, yang biasanya mencakup penggunaan lahan untuk perumahan, 

perdagangan, industri, pertanian, dan jasa (Budi 2007). 

G. Nilai Lahan 

Harga jual tanah adalah pandangan pemilik tanah terhadap tanah 

berdasarkan harga pasar. Nilai tanah didasarkan pada kinerja ekonomi negara 

dalam hal produktivitas dan strategi ekonomi (Hujiyanto, Ngii and Putra 2020). 

Pertumbuhan penduduk telah meningkatkan kebutuhan akan ruang. Hal ini 

mendorong penjualan tanah bagi penduduk lokal dan petani. Alasan utama warga 

menjual tanahnya adalah rendahnya produktivitas hasil pertanian. Perubahan 

penggunaan lahan menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan yang berbeda 

(Latuanmury 2020). 



13 
 

Pendapatan bersih sosial terbesar bukanlah hasil dari economic rent, tetapi 

hasil dari kombinasi economic rent, environmental rent dan social rent. 

environmental rent adalah environmental rent yang setiap bagian dari tanah 

memiliki fungsi ekologis. Jika penggunaan lahan melanggar fungsi ekologisnya, 

maka akan menimbulkan social rent. Misalnya, salah satu syarat tata kota yang 

baik adalah ketersediaan air, maka intensitas vegetasi DAS (daerah aliran sungai) 

harus tinggi untuk meningkatkan daya serap air, karena jika faktor lain tetap ada, 

resapan air tergantung pada intensitas vegetasi (Rustiadi, Saefulhakim and R.P 

2009).  

Dalam kehidupan nyata, ricardian rent, locational rent dan environmental 

rent seringkali ditemukan tidak berkorelasi secara positif serta sering menghadapi 

trade off karena antar Kepentingan lingkungan dengan kepentingan ekonomi. 

Oleh karena itu, maka dalam penyusunan persediaan dan peruntukan lahan perlu 

disusun dan direncanakan dengan melihat keseimbangan antara tiga rent tersebut. 

Perencanaan rule optimum adalah perencanaan yang dapat mengoptimalkan 

ketiga jenis rent tersebut. Tanpa perencanaan sulit dicapai optimalisasi ketiga rent 

tersebut, hal itu karena distribusi lahan melalui mekanisme pasar umumnya tidak 

menghargai ((Rustiadi, Saefulhakim and R.P 2009). 

H. Perubahan Penggunaan lahan 

Perubahan penggunaan lahan adalah peningkatan penggunaan lahan dari 

satu tempat ke tempat lain, dan kemudian jenis penggunaan lahan lainnya 

berkurang dari satu tempat ke tempat lain, atau fungsi lahan yang berubah pada 

waktu yang berbda (Bulamei, Raymond Ch.Taroreh ST and L.Moniaga 2015). 
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Tata guna lahan didasarkan pada kepentingan manusia dalam penghidupan dengan 

mengubah satu jenis formasi menjadi bentuk lain. Perubahan penggunaan lahan 

biasanya berupa peningkatan penggunaan lahan tertentu di satu sisi, dan 

penurunan penggunaan lahan lain atau perubahan penggunaan lahan pada periode 

yang berbeda di sisi lain (Komra 2016). 

Pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan dan konsumsi juga menjadi 

faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan. Misalnya, meningkatnya 

permintaan akan ruang hunian, transportasi dan tempat rekreasi akan mendorong 

perubahan penggunaan lahan. Teknologi juga mempengaruhi perubahan fungsi 

lahan. Perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah mencerminkan upaya 

manusia untuk menggunakan dan mengelola sumber daya lahan. Perubahan 

penggunaan lahan akan mempengaruhi masyarakat dan kondisi lingkungan 

(Komra 2016). 

Perubahan penggunaan lahan lebih kompleks karena mencakup perspektif 

alami  dan sosial ekonomi dari perubahan penggunaan lahan yang disebabkan oleh 

aktivitas manusia. Perubahan ini mempengaruhi perubahan proses (termasuk 

biogeokimia dan hidrologi) yang terjadi di permukaan bumi dan keanekaragaman 

hayati.  Karena perbedaan antara kapasitas dan penggunaan lahan, dinamika 

penggunaan lahan sering menyebabkan perubahan kualitas lahan, termasuk 

sumber daya air. Pengamatan perubahan penggunaan lahan meliputi pengamatan 

langsung dan penilaian di lokasi (Wahyuni, Guchi dan Hidayat 2014) 

Perubahan penggunaan lahan adalah setiap campur tangan manusia, baik 

permanen maupun bertahap, dalam kumpulan sumber daya alam dan sumber daya 
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buatan, yang secara kolektif disebut sebagai tanah, dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan material dan spiritual mereka, atau keduanya. juga diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang maksimal (Kusrini, Suharyadi and Hardoyo 2011). 

Laju konversi lahan dapat dinyatakan  dengan perubahan penggunaan 

lahan memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda setiap tahunnya. Laju 

perubahan penggunaan lahan adalah perbandingan luas penggunaan lahan tertentu 

dengan laju perubahan penggunaan lahan sebelumnya, dan peningkatannya 

sebanding dengan pertumbuhan penduduk (Latuanmury 2020). Perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan 

berdampak langsung pada peningkatan permintaan lahan (Kusrini, Suharyadi and 

Hardoyo 2011) 

Perkembangan perubahan penggunaan lahan tersebar di beberapa tempat 

dengan potensi yang baik. Selain persebaran, perubahan penggunaan lahan juga 

akan menunjukkan pola perubahan penggunaan lahan. Pola sebaran perubahan 

penggunaan lahan dibagi menjadi beberapa kategori berikut (Eko and Rahayu 

2012) 

1. Pola memanjang mengikuti jalan  

2. Pola memanjang mengikuti sungai  

3. Pola radial  

4. Pola tersebar  

5. Pola memanjang mengikuti garis pantai  

6. Pola memanjang mengikuti garis pantai dan rel kereta api.  
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Perubahan lahan berupa pola spasial. Pola distribusi spasial secara umum 

terbagi menjadi tiga (Rumetna, Sediyono and Hartono 2017) :  

1. Clustered (mengelompok) berarti bahwa beberapa titik dikelompokkan 

bersama-sama, dan ada area yang luas, yang berisi beberapa titik yang 

tampaknya tidak signifikan di antara mereka.  

2. Dispersed (menyebar), yaitu setiap titik sangat jauh atau tidak terlalu 

dekat.  

3. Acak, yaitu titik muncul di tempat acak, dan posisi satu titik tidak 

terhubung dengan titik lain. 

I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi perubahan Penggunaan lahan 

1. Menurut Barlowe dalam (Widayanti 2010) faktor-faktor yang 

mempengaruhi tata guna lahan adalah faktor fisik dan biologis dan faktor 

pertimbangan ekonomi. 

a. Faktor fisik mencakup kesesuaian dari sifat fisik (Priyono and Priyana 2016) 

1) Topografi menurut Haywood pada tahun 2002, topografi adalah peta yang 

tujuan utamanya adalah untuk memberikan data fiktif tentang permukaan 

bumi.  

2) Jenis tanah menurut Duchaev pada tahun 1877, istilah tanah harus 

berhubungan dengan iklim dan dapat digambarkan sebagai wilayah 

geografis yang luas, dalam skala peta dunia tidak hanya berhubungan 

dengan iklim, tetapi juga dengan lingkungan tumbuhan. 
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b. Faktor biologis/demografi antara lain jumlah penduduk (Wicaksono dan 

Profesor Dr. FX.Sugiyanto, 2011)  

1) Kependudukan dan perkembangan penduduk meningkatkan permintaan 

akan lahan permukiman, yang merupakan akibat langsung dari pemenuhan 

kebutuhan permukiman.  

c. Faktor pertimbangan ekonomi ditandai dengan pendapatan (Rustiadi, 

Saefulhakim dan R.P 2009). Kondisi pasar (nilai tanah) dan transportasi, 

seperti aksesibilitas. 

2. Menurut Chapin dalam (Priambudi and Pigawati 2014), faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu : 

a. topografi, 

b. jenis tanah, 

c. penduduk, 

d. nilai lahan,  

e. aksesbilitas,  

f. sarana dan prasarana 

J. Hubungan Transportasi dengan Tata Guna Lahan 

Transportasi berkaitan erat dengan penggunaan lahan, sehingga secara 

umum dianggap sebagai sistem transportasi penggunaan lahan. tata guna lahan 

yang tepat bisa terwujud jika kebutuhan transportasi harus terpenuhi. Kemacetan 

pasti akan membuat tata guna lahan semakin sulit. Transportasi yang tidak 

melayani tata guna lahan lebih cenderung terbuang percuma daripada 

dimanfaatkan.  
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Interaksi antara penggunaan lahan dan transportasi bersifat dinamis, yang 

tercermin dari perubahan pola penggunaan lahan dan jaringan transportasi 

perkotaan. Perubahan moda perjalanan, volume perjalanan, dan pilihan moda 

perjalanan merupakan fungsi dari pola alokasi penggunaan lahan. Namun, di 

lingkungan perkotaan, perubahan pola penggunaan lahan erat kaitannya dengan 

aksesibilitas sistem transportasi (Widayanti 2010). 

Meningkatnya kebutuhan akan aktivitas fisik harus didukung oleh 

infrastruktur transportasi yang memadai, yang pada akhirnya akan menyebabkan 

peningkatan intensitas aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam sistem transportasi 

makro terdapat tiga variabel yang mempengaruhi dinamika hubungan antara 

sistem transportasi dan tata guna lahan (Widayanti 2010):  

a. Sistem Transportasi, 

b. Sistem kegiatan, berupa pola kegiatan sosial dan ekonomi (tata guna lahan)  

c. Pola pergerakan. 

 Perkembangan tata guna lahan, termasuk pembangunan ekonomi wilayah, 

akan sangat mempengaruhi ketersediaan infrastruktur transportasi dan 

infrastruktur transportasi Ketersediaan akan memudahkan akses antar daerah. 

Secara umum, kecepatan perkembangan wilayah lebih cepat dibandingkan dengan 

keberadaan infrastruktur transportasi yang berkembang. Kondisi infrastruktur 

transportasi mencerminkan efisiensi sektor tersebut. Dalam menjalankan 

fungsinya khususnya di bidang distribusi kargo, jaringan transportasi yang saling 

terhubung membentuk suatu sistem transportasi untuk distribusi kargo (Simbolon, 

2015). 
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1. Pengaruh Keberadaan Terminal Terhadap Perubahan Penggunaan 

Lahan 

Terminal selalu berhubungan erat dengan lahan, karena perencanaan 

terminal harus memperhitungkan pergerakan kendaraan. Area ruang terbuka yang 

luas di suatu lokasi tidak selalu cocok sebagai terminal atau pangkalan kecuali 

terletak di area yang dapat diakses oleh lalu lintas kendaraan berat. Tidak setiap 

lahan yang tersedia di sepanjang ruang lintasan adalah tepat bagi semua terminal 

(Lelastuti, 2017).  

Keberadaan terminal memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

perkembangan penggunaan lahan/kegiatan tata guna lahan dan harga lahan di 

sekitar kawasan terminal, tergantung pada aktivitas penggunaan lahan masing-

masing (Ardiansyah 2005).  

Keberadaan terminal mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lokasi 

yang ada di dekatnya, sehingga keberadaan terminal erat kaitannya dengan tata 

guna lahan. Keberadaan terminal akan mempengaruhi perubahan 

penggunaan/penggunaan lahan, meningkatkan pertumbuhan penduduk di sekitar 

dermaga, dan secara langsung meningkatkan nilai jual lahan di kawasan tersebut 

(Hujiyanto, Ngii dan Putra 2020). 

2. Pengaruh Keberadaan Pasar Terhadap Perubahan Penggunaan 

Lahan 

Daya tarik penduduk untuk dekat dengan kegiatan komersial ini memaksa 

pengembangan pasar untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk 

memadatkan pembangunan di sekitar pasar. Perkembangan pasar disertai dengan 
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munculnya kegiatan pendukung di sekitar pasar (Lupitasari, Astuti dan Yudana, 

2016). 

 Keberadaan pasar seringkali mendorong pengembangan lokasi. Terlihat 

bahwa posisi di sekitar pasar telah berkembang menjadi berbagai fungsi yang 

mempengaruhi fungsi bisnis dan perluasan pasar atau fungsi lainnya. Sarana dan 

prasarana di pasar cenderung berkembang untuk menyediakan sumber daya 

manusia untuk menjadi pedagang pasar dan peluang bisnis baru yang dibawa oleh 

pengembangan pasar (Afriliasari, Utomo dan Yudana, 2017). 

K. Hubungan Kegiatan Ekonomi dengan Perubahan Penggunaan Lahan 

Keberadaan kegiatan ekonomi sebagai pusat kegiatan komersial di kota 

menarik bagi masyarakat karena dekat dengan kegiatan komersial (Jayadinata, 

1999). Aktivitas perdagangan dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan 

sekitarnya terutama dari segi guna lahan yang memerlukan ruang, sehingga 

adanya penambahan luas lahan terbangu dan perubahan fungsi penggunaan 

lahan.Penggunaan lahan berkaitan erat dengan aktivitas manusia, termasuk 

penggunaan dan pengelolaan lahan, dan dapat berdampak pada lahan (Dwiyanti 

dan Dewi 2013).  

 Kegiatan perdagangan dan jasa berkaitan erat dengan perkembangan kota. 

Pembangunan kota dapat mencakup penyediaan jasa ekonomi bagi wilayah 

sekitarnya, sehingga perkembangan suatu kota erat kaitannya dengan kepentingan 

penduduknya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (Arifia, 

Soedwiwahjono, dan Utomo, 2017). Perubahan ekonomi, perubahan pendapatan 

dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. 
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Misalnya, meningkatnya kebutuhan akan ruang hidup, transportasi dan tempat 

rekreasi akan mendorong perubahan penggunaan lahan (Widayanti 2010). 

L. Pandangan Islam Tentang Perubahan Penggunaan Lahan 

Bumi adalah tempat tinggal, dan manusia yang menjadi khalifah atau 

pemimpin menggunakan fungsi yang sesuai untuk mengatur pemberdayaan atau 

kegiatan pengelolaan tanah. Penggunaan lahan  untuk kepentingan umum serta 

kepentingan pembangunan yang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian, 

dan islam mengajarkan umat manusia untuk menggunakan sumber daya alam  

secara efektif, yaitu tidak merusak lingkungan. Penggunaan lahan yang efisien 

atau bijaksana, adalah manifestasi dari rasa syukur yang Allah Swt berikan kepada 

manusia. 

Lahan adalah suatu nikmat dari Allah Swt, bahkan manusia terkadang 

melupakannya. Di sisi lain, dengan adanya lahan, manusia dapat beraktivitas di 

bumi dan mendapatkan banyak kenyamanan dan kebahagiaan dalam hidup. Allah 

Swt memberikan rahmat kepada manusia berupa lahan untuk digunakan manusia 

dengan  tepat dan melalui perencanaan penggunaan lahan untuk mengatur 

penggunaan lahan dengan benar dan  sesuai dengan penggunaan yang 

dimaksudkan. 

Allah Swt mengingatkan kita akan penggunaan lahan sebagaimana yang 

terkandung dalam al- Qur’an 
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1. QS Ar Rad/13: 11 

َ ََل  ِ ۗاِنَّ ّللٰاٰ ْنْۢ بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلفِٖه يَْحفَظُْونَٗه ِمْن اَْمِر ّللٰاٰ لَٗه ُمَعقِّٰبٌت مِّ

ًءا فَََل َمَردَّ  ُ بِقَْوٍم ُسْوْۤ ى يَُغيُِّرْوا َما بِاَْنفُِسِهْمۗ َواَِذٓا اََراَد ّللٰاٰ يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتٰٰ

ْن دُ  الٍ لَٗه َۚوَما لَهُْم مِّ ْونِٖه ِمْن وَّ  

Terjemahnya : 

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 

bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah Swt tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak 

ada pelindung bagi mereka selain Dia. 

Menurut tafsir al-misbah Sesungguhnya Allahlah yang memelihara kalian. 

Setiap manusia memiliki sejumlah malaikat yang bertugas atas perintah Allah Swt 

menjaga dan memeliharanya. Mereka ada yang menjaga dari arah depan dan ada 

juga yang menjaga dari arah belakang. Demikian pula, Allah Swt tidak mengubah 

nasib suatu bangsa dari susah menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah, 

sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan 

keadaan yang akan mereka jalani. Apabila Allah Swt berkehendak memberikan 

bencana kepada suatu bangsa, tidak akan ada seorang pun yang dapat melindungi 

mereka dari bencana itu. Tidak ada seorang pun yang mengendalikan urusan 

manusia hingga dapat menolak bencana itu. 

Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan ayat ini, tidak 

hanya mengetahui apa yang tersembunyi di malam hari dan yang terlihat di siang 

hari melalui malaikat-malaikatnya, tetapi juga menjaganya dengan hati-hati. 

Baginya, yaitu bagi manusia, selalu ada malaikat yang menjaganya dan 

mengawasinya dengan cermat secara bergantian. mereka  menjaga dan 
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mengikutinya seperti yang Allah Swt perintahkan. Padahal, Allah Swt tidak akan 

mengubah keadaan manusia dari satu keadaan ke keadaan lainnya sampai mereka 

mengubah keadaan mental mereka sesuai dengan sikap mental dan pikiran 

mereka. Allah Swt ingin keburukan terhadap suatu kaum dan ini merupakan sifat 

mustahil bagi Allah, jadi selain Dia, tidak ada kekuatan yang bisa menahannya, 

tidak ada yang bisa melindunginya. 

Allah Swt telah menjelaskan sebagaimana terkandung dalam ayat QS Ar 

Rad/13: 11 bahwa Perubahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat 

dihindari dimana perubahan itu terjadi karena manusia itu sendiri dan campur 

tangan dari Allah Swt seperti kekayaan, kemiskinan, kemuliaan, persatuan dan 

lain lain yang berkaitan dengan manusia secara umum. Seperti halnya perubahaan 

penggunaan lahan yang terjadi tidak dapat dihindari karena merupakan sebuah 

keniscayaan dimana perubahan itu akan terjadi atas kehendak Allah Swt. 

Perubahan peggunaan lahan yang terjadi disini sesuai dengan keteraturan dan 

potensi sumber daya alam dan manusia sehingga diharapkan  dapat menunjang 

kehidupan masyarakat dan aktivitas kota.   

2. QS Al Qamar/54: 49 

هُ بِقََدرٍ   إِنَّا ُكلَّ َشْىٍء َخلَْقنَٰ

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”(QS Al 

Qamar/27:49) 

 

Menurut tafsir Al-Misbah Sesungguhnya Kami menciptakan segala 

sesuatu menurut ukuran yang sesuai dengan hikmah. Kementrian Agama RI 
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menafsirkan ayat ini bahwa apa yang terjadi pada semua makhluk sudah 

ditetapkan oleh Allah Swt. Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut 

ukuran, yaitu suatu sistem dan ketentuan yang telah ditetapkan. Seluruh makhluk 

diciptakan-Nya sesuai ketentuan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. 

Karena itu bila seseorang dihukum karena ketetapan dan hukum-hukumnya itu. 

Segala sesuatu akan terjadi sesuai ketetapan-Nya. Dalam ayat lain Allah Swt juga 

berfirman mengenai ketetapan atau takdir yaitu: Dan Dia menciptakan segala 

sesuatu, lalu menetapkan ukuranukurannya dengan tepat. (Kemenag n.d.) 

Allah Swt telah menjelaskan sebagaimana terkandung dalam ayat QS Al 

Qamar/27:49. yaitu lahan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan dan peruntukannya berdasarkan potensi dan 

kondisi lahan agar terciptanya pemanfaatan lahan yang baik.  

3. QS Al Hijr/15: 21. 

ْعلُْومٍ  لُٗهٓ اَِلَّ بِقََدٍر مَّ ى ِنُٗه َوَما نُنَزِّ
ْن َشْيٍء اَِلَّ ِعْنَدنَا َخَزاْۤ  َواِْن مِّ

Terjemahanya:  

“Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya; Kami 

tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu”(QS Al Hijr /15: 21) .  

 

Menurut tafsir al Misbah Segala kebaikan yang ada pada Kami bagaikan 

khazanah yang penuh, dari segi penyiapan dan pemberian pada waktunya.Tidak 

ada musibah yang menimpa manusia kecuali sesuai ketentuan yang telah 

ditetapkan, sejalan dengan hikmah dan kebijaksanaan Kami di alam raya. 

Kementrian Agama RI menafsirkan ayat ini bahwa tidak ada sesuatu pun 

dari makhluk ciptaan Allah Swt di langit dan bumi melainkan pada sisi Allah 
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khazanahnya dan Allah Swt pula yang menguasai, mengatur, dan membagi 

rezekinya sesuai kehendak dan ketentuan. Allah Swt tidak menurunkannya kepada 

mereka melainkan dengan ukuran tertentu, yakni sesuai kondisi, kebutuhan, dan 

keadaan mereka masing-masing (Kemenag n.d.). 

Allah Swt telah menjelaskan sebagaimana terkandung dalam ayat QS Al 

Hijr /15: 21. yaitu sumber segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan 

Allah Swt. Semua berasal dari khazanah atau simpanan perbendaharaan Allah 

Swt, baik yang berupa sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia 

(SDM). Semua yang ada di atas bumi maupun di dalam perutnya diciptakan Allah 

Swt untuk manusia. Allah Swt menciptakan lahan sesuai dengan peruntukannya 

untuk menunjang kehidupan manusia dimuka bumi ini. 

Dari ketiga ayat yang terkait dengan penelitian, bahwa sudah dijelaskan 

semuanya di Al-Qur’an bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak 

dapat dihindari dimana perubahan itu terjadi karena manusia itu sendiri dan 

campur tangan dari Allah. Seperti halnya perubahaan penggunaan lahan yang 

terjadi tidak dapat dihindari karena merupakan sebuah keniscayaan dimana 

perubahan itu akan terjadi atas kehendak Allah Swt hal ini sejalan dengan firman 

Allah Swt di QS Ar Rad/13; 11. . Perubahan peggunaan lahan yang terjadi sesuai 

dengan keteraturan dan potensi sumber daya alam dan manusia sehingga 

diharapkan  dapat menunjang kehidupan masyarakat dan aktivitas kota. Dalam 

RDTR Kota Masamba dimana perubahan yang terjadi di sekitar terminal dan 

pasar tidak menyalahi aturan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt QS Al 

Qamar/ 54;49. dan QS Al Hijr /15: 21 
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M. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Histogram Penilaian Responden Tentang Pengaruh 

Aksesibilitas 
(Sumber: Kajian Peneliti 2020) 

  

(Variabel Y) 

Perubahan Penggunaan Lahan 

(Variabel X1) 

Keberadaan Terminal 

Indikator: 

1. Jumlah penduduk 

2. Nilai Lahan 

3. Aksesibilitas 

4. Sarana dan 

prasarana 

5. Topografi 

6. Jenis tanah 

Variabel (X2) 

Keberadaan Pasar 

Indikator: 

1. Jumlah penduduk 

2. Nilai Lahan 

3. Aksesibilitas 

4. Sarana dan 

prasarana 

5. Topografi 

6. Jenis tanah 

 

Analisis Skala Likert 

Analisis Overlay 
 

Kesimpulan 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan terhadap keberadan terminal dan pasar di Kelurahan 

Baliase, Masamba? 

2. Bagaimana perubahan penggunaan lahan di  Kelurahan 

Baliase, Masamba? 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini merupakan 

penelitian yang menggunakan data yang dikumpulkan berupa nilai mutlak. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian non matematis yang didasarkan pada hasil 

kuantitatif berupa hasil kompilasi dari analisis deskriptif, dan data diperoleh dari 

penelitian lapangan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di ibu Kota Kecamatan Masamba yang menjadi 

objek penelitian adalah kawasan terminal dan pasar dimana objek penelitian 

difokuskan pada Kelurahan Baliase. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan berdasarkan lama waktu kegiatan penelitian 

dimulai dari melakukan penyusunan proposal, pengambilan data, analisis data, 

penyusunan draft hasil sampai finalisasi skripsi yang dilaksanakan selama 6 

bulan. 

Tabel 1. Jadwal rincian kegiatan 

No 

 

 

Kegiatan 

Bulan 

2 3 4 5 6 7 8 

1. Pembuatan Proposal        

2. Pengambilan Data        
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No 

 

 

Kegiatan 

Bulan 

2 3 4 5 6 7 8 

3. Analisis Data        

4. Penyusunan Skripsi        

5. Seminar Hasil        

6. Seminar Munaqasyah        
Sumber : Kajian Peneliti 2021 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif yang berbentuk kata yang tidak terdapat angka didalamnya. 

Data kualitatif diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti 

analisis dokumen atau observasi yang dituangkan dalam catatan lapangan. Jenis 

data kualitatif lainnya adalah gambar yang diperoleh melalui video atau 

perekaman video. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan informasi yang diperoleh berkaitan dengan 

satuan-satuan angka yang memberikan keterangan berkenaan dengan jumlah 

seperti : Luas wilayah kelurahan,jumlah penduduk, kepadatan penduduk, serta 

data penunjang lainnya. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh langsung dari 

pengamatan, dan tidak ada perantara antara peneliti dengan objek penelitian. Data 

penelitian ini adalah situasi eksisting penggunaan lahan di Kelurahan Baliase. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung, 

yaitu adanya perantara antara peneliti dan subjek penelitian. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah artikel dan data yang berasal dari instansi pemerintah (terkait 

dengan perubahan penggunaan lahan). 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data, dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu:  

1. Observasi/survei adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati secara langsung objek penelitian yang bertujuan untuk 

membandingkan data instansi terkait dengan data di tempat penelitian. 

2. Kuesioner adalah formulir pengumpulan data yang menyediakan kuesioner 

tertulis yang berisi beberapa pertanyaan dan diberikan kepada penduduk 

3. Wawancara adalah metode pengumpulan data dan informasi melalui tanya 

jawab langsung masyarakat, dengan menggunakan pertanyaan lisan untuk 

melengkapi data perubahan penggunaan lahan yang disebabkan oleh 

adanya terminal dan pasar. 

4. Studi Literatur,  Mengumpulkan data dengan cara mereview literatur atau 

laporan penelitian sejenis yang dilakukan di masa lalu untuk memperoleh 

data  melalui review, sitasi, dan penelitian buku dan jurnal.  

5. Studi dokumentasi adalah studi yang dilakukan untuk melengkapi data dan 

informasi berupa gambar dan merekam kondisi eksisting perubahan 

penggunaan lahan. 
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E. Variabel Penelitian 

Variabel/indikator dalam penelitian ini yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah ditetapkan dan ditentukan berdasarkan kajian teori.. 

Variabel yang dugunakan dalam penelitian ini adalah;  

1. Variabel faktor – faktor penyebab perubahan penggunaan lahan 

a. Variabel bebas (X) (Independen Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan 

munculnya variabel terikat. Variabel yang digunakan dalam proses identifikasi 

yaitu pengaruh terminal, pasar dan indikator ditentukan berdasarkan penelitian 

teoritis yang digunakan. (Widayanti 2010) dan (Priambudi and Pigawati 2014) 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan: 

Tabel 2. Variabel penelitian 

 

No  Variabel Indikator  

1 (X1) Pengaruh 

keberadaan terminal  

1. Topografi 

2. Jenis tanah  

3. Nilai lahan 

4. Sarana dan prasarana 

5. Aksesibilitas 

6. Kependudukan 

 

 

2 (X2) Pengaruh 

keberadaan pasar 

1. Topografi 

2. Jenis tanah  

3. Nilai lahan 

4. Sarana dan prasarana 

5. Aksesibilitas 

6. Kependudukan 

 
      Sumber: Kajian Peneliti 2020  
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b. Variabel Tetap (Y) (Dependen Variable) 

Variabel tetap adalah variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel 

bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah perubahan penggunaan 

lahan dalam lima (lima) tahun terakhir. 

F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi, adalah sekelompok orang atau objek yang memiliki kesamaan 

dalam satu atau lebih hal yang menjadi masalah utama dalam suatu penelitian. 

Populasi tidak lebih dari sekelompok orang, peristiwa atau objek yang dijadikan 

objek penelitian (Puteri 2020). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  masyarakat Kelurahan Baliase di sekitar daerah penelitian 3784 jiwa. 

2. Sampel  

Sampel Sampel adalah bagian tertentu yang diambil dari populasi dan 

diperiksa secara rinci. Ketika ada populasi yang besar dan peneliti tidak dapat 

mempelajari semua yang ada dalam populasi karena keterbatasan sumber daya, 

waktu dan tenaga, maka akan diambil sampel dan peneliti dapat menggunakan 

sampel dalam populasi tersebut (Puteri 2020). Sebagian sampel penelitian berasal 

dari seluruh wilayah penelitian, yang dianggap mewakili total populasi dan dipilih 

dengan metode tertentu (Taniredja and Mustafidah 2012). 

Penghitungan Sampel Penelitian Menurut Slovin. Slovin menawarkan 

formula dalam penghitungan sampel penelitian, dengan asumsi data terdistribusi 

secara normal, sebagai berikut: 
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n =   N 

 1+N.e
2
 

n = ukuran sampel 

 N = Ukuran Populasi  

e = Batas kesalahan misal 10% 

Berdasarkan rumus diatas, besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung 

sebagai berikut : 

n =   N 

 1+N.e
2 

n =  3784 

      1+3784.(10%)
2 

n =     3784 

               37,85
 

n = 99  

Berdasarkan hasil penentuan sampel diatas maka jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebesar 99 responden dengan tingkat kegagalan sebesar 0,0,1 atau 

10%. 

G. Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk 

menjawab rumusan masalah sehingga metode analisis kuantitatif dan kualitatif 

saling mendukung, terutama dalam hal hasil. 

1. Analisis Skala Likert 

Skala Likert digunakan untuk penelitian mendalam berupa perhitungan 

angket tabulasi bergradasi dan penentuan struktur interpretasi selanjutnya. Skala 

likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap gejala atau fenomena  
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tertentu. Skala likert adalah skala psikometrik yang banyak digunakan dalam 

survei kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam 

penelitian survei. Nama skala likert berasal dari pendidik dan psikolog Amerika 

yang bernama Rensis Likert. 

Tahapan- tahapan dalam analisis skala likert sebagai berikut: 

a. Menyusun pernyataan kuesioner 

b. Menentukan skor 

c. Rekapitulasi hasil kuesioner 

d. Uji validasi SPSS 

e. Menentukan interpretasi skor crosstab berdasarkan hasil analisis 

Skala likert mengubah variabel terukur menjadi indikator variabel, yang 

kemudian digunakan sebagai titik awal untuk menyusun item- item, yang dapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala likert menggunakan lima gradasi yaitu : 

Sangat setuju, Setuju, Kurang setuju, Tidak setuju , dan Sangat tidak setuju.  

Adapun kriteria interpretasi skornya berdasarkan  interval dapat dilihat 

pada Tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Intrerpretasi skor crosstab berdasarkan interval 

No Kategori Persentase % Nilai Bobot 

1 Sangat Berpengaruh 88,87-100 5 

2 Berpengaruh 66,67-88,88 4 

3 Kurang Berpengaruh 44,45-66,66 3 

4 Tidak Berpengaruh 22,23-44,44 2 

5 Sangat Tidak Berpengaruh 0,00-22,22 1 
Sumber :Kajian Literatur 

Untuk menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian ini dengan 

cara menghitung nilai rata-rata jawaban responden yang telah dikuantitatifkan. 

Hal yang telah diperoleh dari hasil analisis SPSS didistribusikan ke dalam tabel 
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silang (crosstab) yang menggambarkan penyebaran data. Selanjutnya 

diintrepetasikan sesuai dengan arah dan tujuan pengembangan analisis. 

2. Analisis Overlay 

Overlay adalah tindakan tumpang tindih dua atau lebih lapisan peta yang 

menciptakan data baru yang mengintegrasikan informasi dari dua lapisan 

penyusunnya. Analisis overlay atau overlay peta digunakan untuk 

membandingkan beberapa peta tematik yang akan diteliti, seperti perkembangan 

dan perubahannya (Marjuki 2014). Dengan analisis overlay dapat diketahui 

perubahan penggunaan lahan di Kota Masamba selama 5 tahun terakhir. 

H. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional berdasarkan variabel dalam penelian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk yaitu masyarakat yang tinggal di Kelurahan Baliase 

2. Nilai lahan yaitu harga lahan yang ada di Kelurahan Baliase 

3. Aksesbilitas yaitu lokasi terminal dan pasar Masamba mudah dijangkau 

karena berada di Jalan Trans Sulawesi  

4. Sarana dan prasarana yaitu keberadaan sarana dan prasarana yang 

terbangun di Kelurahan Baliase   

5. Topografi yaitu keadaan topografi atau permukaan tanah di Kelurahan 

Baliase adalah datar  

6. Jenis Tanah yaitu jenis tanah di Kelurahan Baliase adalah tanah Aluvium 

7. Perubahan penggunaan lahan yaitu berubahnya penggunaan lahan yang 

ada di Kelurahan Baliase Tahun 2016-2020 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Luwu Utara 

Gambaran umum wilayah merupakan informasi mengenai data kondisi 

fisik wilayah Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara merupakan salah 

satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah administratif di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang beribukota di Masamba. Kabupaten Luwu Utara memiliki dua 

musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, Adapun sub pembahasan 

mengenai gambaran umum wilayah meliputi; 

1. Aspek Fisik Dasar 

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah 

Kabupaten Luwu Utara adalah merupakan salah satu kabupaten di bagian 

selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 420 Km dari ibu kota 

Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara 01° 53’ 019” - 02° 55’ 36” Lintang 

Selatan (LS) dan 119° 47’ 46” - 120° 37’ 44” Bujur Timur (BT) dengan batas-

batas administrasi:  

1) Sebelah Utara    : berbatasan dengan Sulawesi Tengah 

2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone  

3) Sebelah Barat    : berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat 

4) Sebelah Timur   : berbatasan dengan Luwu Timur  
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Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara sekitar 7.843,57 Km² terbagi dalam 

12 kecamatan yang meliputi 173 desa/kelurahan dan 7 diantaranya sudah 

termasuk dalam klasifikasi daerah perkotaan atau sudah dalam bentuk wilayah 

kelurahan. Terdapat 8 sungai besar yang mengaliri wilayah Kabupaten Luwu 

Utara. Sungai terpanjang adalah Sungai Rongkong dengan panjang 108 Km. Serta 

curah hujan beragam rata-rata selama tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat di 

lihat pada Tabel 20  Halaman xc dan Gambar 2  berikut ini: 

 
Gambar 2 : Grafik luas wilayah, di Kabupaten Luwu Utara, dirinci per 

kecamatan, Tahun 2020 

 

Berdasarkan Tabel 20 dan Gambar 2, diketahui Kecamatan Masamba 

memiliki luas  1.068,85 Km
2 

atau 14,25% dari total wilayah Kabupaten Luwu 

Utara
 
dan merupakan kecamatan urutan kedua terluas setelah Kecamatan Seko 

Adapun Peta administrasi Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada Gambar 28  

Halaman 73 
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B. Gambaran Umum Wilayah Kota/Kecamatan Masamba 

1. Aspek Fisik Dasar 

a. Luas dan Letak Geografis 

Kecamatan Masamba terletak dijalur strategis Sulawesi Selatan bagian 

Utara yang merupakan pintu gerbang Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi 

Tengah dan Sulawesi Tenggara melalui jalur darat. Berdasarkan letak geografis 

Kecamatan Masamba berada pada posisi 02° 37’ LS dan 120° 17’ BT dengan 

batas administrasi wilayah sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara  : berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur 

2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Bone 

3) Sebelah timur  : berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur  

4) Sebelah Barat   : berbatasan dengan Kecamatan Sukamaju 

Luas wilayah Kecamatan Masamba sekitar 1.068,85 Km² terbagi dalam 20 

desa/ kelurahan diantaranya sudah termasuk dalam klasifikasi daerah perkotaan 

atau sudah dalam bentuk wilayah kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat 

pada Tabel 21 lampiran Halaman xc dan Gambar 3  berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Grafik luas Kecamatan Masamba, dirinci per kecamatan, Tahun 

2020 
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           Berdasarkan Tabel 21 dan Gambar 3, diketahui bahwa Kelurahan Baliase 

termasuk 5 kelurahan terkecil  setelah Desa Kamiri di Kecamatan Masamba 

dengan luas 21,40 Km
2
 atau 2,00% dari luas Kecamatan Masamba . Kelurahan 

Baliase berbatasan langsung dengan Kelurahan Masamba yang merupakan ibu 

kota Kecamatan Masamba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar   29 

Halaman 74 

b. Kependudukan 

1) Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk 

Berbagai usaha untuk menekan laju pertumbuahan penduduk yang tinggi 

telah dilakukan pemerintah melalui berbagi program keluarga berencana (KB) 

yang telah dimulai sejak awal tahun 1970-an meski demikian kebijakan 

kependudukan dan program pembangunan sosial dan ekonomi yang telah 

dilaksanakan pemerintah selama ini berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk 

khususnya di Kecamatan Masamba mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel lampiran Halaman xci dan Gambar 4 berikut  berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4:  Grafik jumlah penduduk Kecamatan Masamba Tahun 2020 
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Berdasarkan Tabel 22 dan Gambar 4, jumlah penduduk Kecamatan 

Masamba dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat signifikan. 

Kelurahan Baliase termasuk dalam 4 desa/kelurahan yang mengalamai 

pertumbuhan penduduk yang tertinggi setelah kelurahan Kasimbong yakni pada 

tahun 2016 pertumbuhan penduduk sebesar 10 % dan pada tahu 2020 meningkat 

menjadi 11 %. Oleh sebab itu, peran penduduk dalam sebuah pembangunan 

sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan karena penduduk 

merupakan subjek sekaligus objek yang memberikan pengaruh terhadap sebuah 

pembangunan. 

2) Penyebaran dan Kepadatan Penduduk 

Kepadatan dan distribusi  penduduk yang dapat dibagi dalam berbagai ciri 

atau karakteristik baik sosial ekonomi maupun geografis. Hal tersebut sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan Kota Masamba. Dari jumlah penduduk 

Kecamatan Masamba 35.477 jiwa dengan luas wilayah 1.068,85 Km
2
, maka 

kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Luwu Utara yaitu 106 jiwa/Km
2
. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel lampiran Halaman xci dan Gambar 5 

berikut  berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Grafik kepadatan penduduk Kecamatan Masamba  Tahun 2020 
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Berdasarkan Tabel 23 dan Gambar 5, diketahui bahwa Kelurahan Baliase 

termasuk dari 4 desa/ kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk rendah 

setelah Kelurahan Kasimbong dengan jumlah penduduk sebanyak 3784 jiwa atau 

5% dari penduduk Kecamatan Masamba.  Kelurahan Kasimbong berbatasan 

langsung dengan Kelurahan Baliase 

C. Tinjauan Khusus Lokasi Penelitian  

1. Aspek Fisik Dasar Kawasan  

Tinjauan yang dilakukan dalam pembahasan ini pada dasarnya berupa 

tinjaun internal untuk mengetahui masalah serta potensi wilayah penelitian secara 

spesifik.pembahasan akan didahului oleh beberapa aspek fisik dasar yang terkait 

dengan penelitian ini meliputi sebagai berikut keadaan geografis, topografi, 

geologi dan jenis tanah serta pola Penggunaan lahan. Letak Geografis 

Kelurahan Baliase adalah merupakan salah satu kelurahan di Kota 

Masamba Kabupaten Luwu Utara yang berjarak kurang lebih 420 Km dari ibu 

kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara 02° 33’ 30” Lintang Selatan (LS) 

dan 120° 20’ 0” Bujur Timur (BT) Secara administrasi Kelurahan Baliase 

memiliki luas wilayah sekitar 21,40 Km
2
, dengan batas- batas administrasi berikut 

ini: 

1) Sebelah Utara  : berbatasan Kelurahan Masamba  

2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Pandak 

3) Sebelah Timur  : berbatasan dengan Kecamatan Sukamaju 

4) Sebelah Barat  : berbatasan dengan Kelurahan Kasimbong 
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 Luas wilayah Kelurahan Baliase sekitar 21,40 Km² dengan jumlah 

penduduk 3784 jiwa dengan kepadatan penduduk 5% dalijumlah penduduk 

Kecamatan Masamba. Kelurahan Baliase sudah termasuk dalam klasifikasi daerah 

perkotaan atau sudah dalam bentuk wilayah kelurahan dikarenakan terdapat 

fasilitas- fasilitas yang dapat menunjang aktivitas penduduk diantaranya 

keberadaan terminal dan pasr Masamba.  Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta 

Gambar 30  Halaman 75. 

D. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Penggunaan Lahan Di Baliase 

Berdasarkan data dan literatur yang diperoleh maka yang menyebabkan 

terjadinya bagaimana pengaruh perubahan pemanfaatan lahan di sekitar wilayah 

terminal dan pasar di Kota Masamba yaitu faktor tumbuhnya ,jumlah penduduk 

dan harga lahan yang di uraikan sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk 

Salah satu akibat dari perkembangan penduduk yang kian pesat dan tidak 

disertai dengan ketersediaan lahan yang cukup,maka akan menyebabkan 

terjadinya kepadatan penduduk yang tinggi. Tingkat kepadatan penduduk 

dipengaruhi oleh besaran jumlah penduduk yang mendiami wilayah tertentu serta 

luasan wilayah tersebut. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui besaran 

jumlah penduduk wilayah  Penelitian yang kemudian berdampak pada pengaruh 

perubahan pemanfaatan lahan di wilayah lokasi studi semakin besar pertumbuhan 

penduduk pada kawasan tersebut akan menimbulkan damak terjadinya perubahan 

fungsi lahan.  
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Selain perkembangan penduduk secara alamiah juga terjadi migrasi 

dimana penduduk yang berada sekitar kawasan terminal dan pasar berpindah 

kewilayah ini karena beberapa alasan diantaranya akses transportasi yang lancar, 

Pusat kota Masamba.  Bertambahnya jumlah penduduk bertambah pula fasilitas 

permukiman serta kebutuhan lahan  lainnya yang menjadi kebutuhan penduduk. 

Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah penduduk yang ada disekitar kawasan 

terminal dan pasar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel lampiran Halaman 

xcii, dan Gambar  6, 7 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kelurahan Baliase Tahun 

2016-2020 

 

Gambar 7: Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk  Berdasarkan Mata 

Pencaharian Kelurahan Baliase Tahun 2016-2020 
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Berdasarkan Tabel 24, Gambar 6 dan 7, diketahui perkembangan jumlah 

penduduk yang ada di kawasan Terminal dan Pasar Masamba tepatnya di 

Kelurahan Baliase dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan setiap 

tahunnya sekitar 10-11 %, pertambahan jumlah penduduk tertinggi yaitu pada 

tahun 2018 sebanyak 631 jiwa atau sekitar 17 %. Jumlah penduduk berdasarkan 

mata pencaharian terbanyak yaitu perdagangan dimana intensitas pertambahan 

penduduk sebanyak 5%, dan transportasi dengan intensitas prtambahan penduduk 

sebanyak 5 % , Namun jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian PNS 

mrngalamin intensitras penurunan 1 % dari 26 % menjadi 20%. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberadaan terminal dan pasar merupakan daya tarik 

penduduk untuk bermukim. Peran pertumbuhan penduduk dalam sebuah 

pembangunan sangat diperlukan, untuk mencapai keberhasilan pembangunan 

karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek yang memberikan pengaruh 

terhadap sebuah pembangunan. 

2. Harga / Nilai Lahan 

   Harga lahan/tanah dalam suatu lokasi bukan hanya ditentukan oleh 

hokum ekonomi yang berlaku yakni hukum permintaan dan penawaran dan bukan 

ditentukan oleh peruntukkan (zoning) dan kelengkapan sarana dan prasarana yang 

dibangun /sediakan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta yang berada 

pada lokasi tersebut. Pertambahan kebutuhan lahan tersebut disebabkan oleh 

adanya pertambahan penduduk dan perkembangan berbagai macam pelayanan 

sosial yang dibutuhkan oleh penduduk. Dengan demikian akan berpengaruh 
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terhadap penggunaan lahan di sekitar pasar dan terminal kota Masamba yang 

mengarah pada harga dan nilai lahan serta terjadinya pengalihan fungsi lahan. 

Harga lahan dalam penelitian didapat pada instansi terkait dengan melalui 

wawancara langsung dengan masyarakat setempat, dimana ditentukan 

berdasarkan pada kedekatannya dengan jaringan jalan/ kepadatan bangunan dan 

harga lahan yang dijual sendiri oleh masyarakat di sekitar kawasan penelitian. 

Harga lahan disekitar kawasan terminal dan pasar Masamba dilihat berdasarkan 

lingkungan (RP/M). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10  Halaman 

84 dan Gambar 8 berikut ini 

Tabel 4. Analisis harga/ nilai lahan di sekitar Kawasan Terminal dan 

Pasar Masamba tahun 2016-2020 

No Kelurahan Harga Lahan 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Baliase 400.000 500.000 700.000 900.000 1000.000 
       Sumber : Survei Lapangan 2021 

 

 

 

 

Gambar 8: Grafik Kenaikan Harga Lahan Lokasi Penelitian Kelurahan 

Baliase 

Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 8, diketahui bahwa lahan di Kawasan 

Terminal dan Pasar Masamba di Kelurahan Baliase mengalami kenaikkan harga 

Rp. 120.000 per tahunnya. Puncak kenaikan harga lahan terdapat pada tahun 2018 

yaitu naik sekitar 40%. Perubahan harga lahan ini menunjukkan perkembangan 

pemanfaatan lahan dalam waktu 5 tahun. Terakhir.Kebutuhan akan lahan untuk 

perkembangan berbagai macam jenis sarana dan prasarana perkotaan, akan 
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semakin susah untuk dibeli karena meningkatnya harga lahan pada wilayah 

tersebut. Tingkat persaingan akan  semakin ketat, guna pembangunan perumahan 

dan berbagai jenis kegiatan investasi lainnya.  

Pada lokasi penelitian harga lahan setiap tahunnya meningkat, namun 

lahan tersebut tetap terjual. Hal ini dikarenakan banyaknya penunjang aktivitas di 

Kelurahan Baliase seperti keberadaan terminal dan pasar yang menjadi daya tarik 

masyarakat untuk bermukim maupun melakukan kegiatan bisnis. 

3. Aksesibilitas 

Aksesibilitas yang terdapat pada lokasi penelitian terbilang baik karena 

letak Terminal dan Pasar Masamba berada di jalan Trans Sulawesi yang 

menghubungkan beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu Utara diantaranya 

Kecamatan Masamba sebagai ibu kota kabupaten, dan beberapa fasilitas 

penunjang aktivitas masyarakat seperti sekolah, perkantoran, dan lain lain. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 31 Halaman 76. 

4. Sarana Dan Prasarana 

a. Permukiman  

Permukiman yang terdapat pada wilayah penelitian dibedakan menjadi 3 

kondisi bangunan, yaitu rumah permanen, rumah semi permanen dan rumah 

temporer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah rumah tangga 721 dan 

penduduk 3784 jiwa. Berdasarkan hasil survei lapangan, keberadaan perumahan 

penduduk terbangun tepat diatas bekas persawahan, hal ini menunjukkan bahwa 

keberadaan terminal dan pasar mempengaruhi perubahan penggunaan lahan.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar  berikut : 
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Gambar 9 : Foto kondisi permukiman di Sekitar Kawasan Terminal dan 

Pasar Masamba 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021) 

 

b. Fasilitas Perkantoran 

Fasilitas perkantoran yang ada di Kelurahan Baliase merupakan 

perkantoran yang melayani lingkup desa/kelurahan dan kecamatan Masamba pada 

umumnya  wilayah tersebut merupakan pusat pemerintahan ibukota kecamatan. 

Fasilitas-fasilitas  ini berfungsi untuk melayani masyarakat dalam menyangkut 

masalah pemerintahan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Dilihat dari jumlah 

penduduk berdasarkan mata pencaharian, PNS termasuk 3 mata pencaharian 

terbanyak di  Kelurahan Baliase. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan terminal 

dan pasar di Kelurahan Baliase merupakan daya tarik penduduk untuk bermukim 

di kelurahan Baliase agar lebih dekat dengan lokasi kerja dan pelayanan 

transportasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 : Sarana Perkantoran di Sekitar Kawasan Terminal dan Pasar 

Masamba 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021) 
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c. Fasilitas Perdagangan dan Jasa 

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Jenis usaha pada bidang 

perekonomian di lokasi penelitian antara lain, kegiatan usaha pertanian, kegiatan 

usaha perdagangan, kegiatan usaha perkebunan, kegiatan usaha perternakan, 

industry dan lain-lain. Jenis  kegiatan usaha pada sektor perdagangan yang ada 

pada lokasi penelitian terdiri atas pasar sentral, pertokoan, warung dan kios. 

Sedangkan kelompok jasa di lokasi penelitian terdiri dari Koperasi, bengkel, 

asuransi, dan bank.   

Dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian karyawan 

swasta serta perdagangan dan jasa termasuk jumlah penduduk terbanyak di 

Kelurahan Baliase. Hal ini ini menunjukan bahwa keberadaan terminal dan pasar 

di Kelurahan Baliase menjadi daya tarik penduduk untuk bermukim di Kelurahan 

Baliase agar lebih dekat dengan lokasi kerja. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 10 : Sarana Perdagangan dan jasa di Sekitar Kawasan Terminal dan 

Pasar Masamba 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021) 
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d. Fasilitas Pendidikan 

Fasilitas pendidikan yang terdapat di Lokasi penelitian untuk kegiatan 

proses belajar mengajar terdiri atas SD, dan SMP dan SMA. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 11 berikut ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 11 : Sarana Pendidikan di Sekitar Kawasan Terminal dan Pasar 

Masamba 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021) 

Berdasarkan Gambar 11, dilihat dari jumlah penduduk yang meningkat 

setiap tahunnya maka jumlah siswa yang ada di Kelurahan Baliase juga meningkat 

sehingga fasilitas pendidikan di Kelurahan Baliase mengalami pembangunan guna 

menunjang kebutuhan masyarakat akan pendidikan seperti pelayanan transportasi 

Khusus pelajar. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan terminal dan pasar 

menjadi daya tarik penduduk untuk bermukim di Kelurahan Baliase. 

e. Fasilitas Peribadatan 

Fasilitas  peribadatan merupakan tempat yang harus dibangun dalam setiap 

kota agar masyarakat dapat menjalankan kewajiban beribadah. Penduduk yang 

bermukim di Kelurahan Baliase berdasarkan data Kelurahan semuanya beragama 

islam, sehingga mesjid sebagai tempat peribadatan tersebar merata di kelurahan 

Baliase. Hal ini berlaku juga di Terminal dan Pasar Masamba dimana mesjid 

disediakan  sehingga memudahkan pedagang dan pembeli dalam melaksanakan 

ibadah. 
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Gambar 12 : Sarana Peribadatan di Sekitar Kawasan Terminal dan Pasar 

Masamba 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021) 

 

5. Analisis Topografi 

Berdasarkan kondisi topografi, Kawasan Terminal dan Pasar Masamba 

berlokasi di Kelurahan Baliase berada pada lereng yang sangat bervariasi terdiri 

atas lereng 2-15%, 15-20%, dan 20-40%. Kondisi topografi yang demikian akan 

memberikan keleluasan perkembangan kota sehingga memudahkan terjadinya 

perubahan pemanfaatan lahan dimasa yang akan datang, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 32 Halaman 77. 

6. Analisis Jenis Tanah 

Secara umum jenis tanah (batuan) di lokasi penelitian terdiri dari batuan 

gunung berapi (vulkanic rocks) dari hasil muntahan gunung berapi pegunungan 

perbek yang berumur mudah sampai menengah. Jenis batuan ini terdiri dari 

endapan batuan gunung berapi yang strukturnya terdiri dari batuan alluvium, lava, 

volcanic broccia, pillow lava, tuff, volcanic conglomerate, andesit, trachyfic, dan 

lain-lain. 

Berdasarkan dari hasil survei lapangan, terdapat berbagai jenis tanah, 

seperti jenis tanah yang dominan adalah jenis tanah alluvial/alivium yang 
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menyebar di kawasan terminal dan pasar, kemudian dipengaruhi oleh iklim tropis 

maka formasi didominasi oleh batuan alluvium sehingga mendukung 

perkembangan Kota Masamba dimasa mendatang, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 33 Halaman 78.  

E. Analisis Faktor Yang Paling Berpengaruh terhadap Perubahan 

Penggunaan Lahan Berdasarkan Skala Likert 

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor yang paling 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan yang terjadi akibat 

keberadaan Terminal dan Pasar Masamba yaitu analisis Skala Likert melalui 

aplikasi SPSS. Secara sederhana analisis skala likert digunakan untuk 

menyederhanakan hasil kuesioner berdasarkan survei lapangan. 

Adapun variabel X dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu X1 

adalah Kebeadaan terminal dan X2 adalah keberadaan pasar dan memiliki 

indikator penelitian dimana indikator ini merupakan faktor faktor yang 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan yang diambil dai teori 

(Priambudi and Pigawati 2014) dan (Widayanti 2010). Adapun indikator variabel 

yaitu penduduk sebagai (X1.1/X2.1), nilai lahan sebagai (X1.2/X2.2) , aksesbilitas 

sebagai (X1.3/X2.3), sarana dan prasarana sebagai (X1.4/X2.4), topografi sebagai 

(X1.5/X2.5), dan jenis tanah sebagai (X1.6/X2.6).  

1. Faktor-Faktor Pengaruh Keberadaan Terminal Masamba Terhadap 

perubahan Penggunaan Lahan 

a. Faktor Jumlah Penduduk 
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Perkembangan kota ini dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan penduduk dan 

peningkatan aktivitas yang ada di dalamnya. Meningkatnya jumlah penduduk 

serta aktivitasnya berdampak kepada kebutuhan akan lahan yang semakin besar. 

Dinamika penggunaan lahan di wilayah kota dikarenakan adanya kebutuhan lahan 

untuk permukiman serta sarana dan prasarana penunjang aktivitas penduduk. 

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan lahan yang semakin 

meningkat. Adapun tanggapan responden tentang pengaruh jumlah penduduk 

terhadap perubahan penggunaan lahan di Kawasan Terminal dan Pasar Masamba, 

dapat dilihat pada Tabel 5  Halaman 85 dan Gambar 13 berikut berikut: 

Tabel 5. Penilaian responden tentang pengaruh jumlah penduduk 

X1.1 (Jumlah Penduduk) 

 Frequency 
Percent 

(%) 
Valid Percent (%) 

Valid 

STS 0 0 0 

TS 0 0 0 

TT 0 0 0 

S 6 6,1 6,1 

SS 93 93,9 93,9 

Total 99 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.  Penilaian Responden Tentang Pengaruh Jumlah Penduduk 

 

Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar  13, menunjukkan bahwa responden 

yang menjawab  sangat setuju yakni 93%, dan setuju yakni 6%. Dapat 
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disimpulkan bahwa jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap perubahan 

penggunaan lahan di sekitar kawasan Terminal Masamba. Berdasarkan dari hasil 

kuesioner dan wawancara yang dilakukan, banyak warga yang setuju bahwa 

jumlah penduduk sangat mempengaruhi perkembangan suatu kota, dilihat dari 

jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, transportasi termasuk 3 besar 

jumlah penduduk terbanyak di Kelurahan Baliase. Keberadaan terminal menjadi 

daya tarik penduduk untuk bermukim di Kelurahan Baliase sehingga 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di sekitar terminal khususnya 

permukiman. 

b. Faktor Nilai Lahan 

Letak lokasi yang berada tidak jauh dari pusat kota tentunya akan 

memberikan manfaat yang lebih terhadap harga lahan. Penggunaan suatu lahan di 

perkotaan dan faktor fisik serta pengembangannya yang telah di lakukan 

terhadapnya akan membentuk harga lahan suatu tanah. Hal ini ini pula yang 

terjadi pada lokasi penelitian yaitu di kawasan Terminal Masamba yang termasuk 

dalam Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba. Berikut Tanggapan responden 

tentang harga lahan di sekitar kawasan Terminal dan Pasar Masamba pada Tabel 6 

Halaman 85 dan Gambar 14 berikut: 

Tabel 6. Penilaian responden tentang pengaruh nilai lahan 

X1.2 (Nilai Lahan) 

 Frequency 
Percent 

(%) 
Valid Percent (%) 

Valid 

STS 0 0 0 

TS 0 0 0 

TT 0 0 0 

S 9 9,1 9,1 

SS 90 90,9 90,9 

Total 99 100,0 100,0 
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Gambar 14.  Histogram Penilaian Responden Tentang Pengaruh Nilai Lahan 

 Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 14, diketahui bahwa responden yang 

menjawab  sangat setuju yakni 90%, dan setuju yakni 9%. Nilai lahan sangat 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di Kawasan Terminal 

Masamba. Nilai tanah setelah adanya terminal memiliki rata-rata yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai lahan sebelum adanya terminal. Hal ini menunjukan 

bahwa keberadaan terminal menjadi daya tarik masyrakat untuk bermukim atau 

melakukan kegiatan bisnis  dikarenakan keberadaan fasilitas penunjang aktivitas 

masyarakat tersebar merata di Kelurahan Baliase. 

c. Aksesibilitas 

Kawasan Terminal Masamba yang termasuk dalam Kelurahan Baliase, 

Kecamatan Masamba yang sangat dekat dengan pusat kota karena berada dijalan 

Trans Sulawesi yang langsung terhubung dengan pusat kota. Berikut Tanggapan 

responden tentang aksesibilitas di sekitar kawasan Terminal Masamba pada Tabel 

7  Halaman 85 dan Gambar15 berikut: 
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Tabel 7. Penilaian responden tentang pengaruh aksesibilitas 

X1.3 (Aksesibilitas) 

 Frequency 
Percent 

(%) 
Valid Percent (%) 

Valid 

STS 0 0 0 

TS 3 3,0 3,0 

TT 15 15,2 15,2 

S 62 62,6 62,6 

SS 19 19,2 19,2 

Total 99 100,0 100,0 
 Sumber: Kajian Peneliti 2021 

 

Gambar 15.  Histogram Penilaian Responden Tentang Pengaruh 

Aksesibilitas  

 

Berdasarkan Tabel 7 dan Gambar 15, menunjukkan bahwa responden yang 

menjawab  sangat setuju yakni 19%, dan setuju yakni 62%, 15% menjawab tidak 

tahu dan 3% menjawab tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di Kawasan Terminal 

Masamba, dilihat dari sebaran penunjang aktivitas penduduk di Kelurahan Baliase 

keberadaan terminal menjadi daya tarik msyarakat untuk bermukim sehingga 

terjadi pembangunan untuk pemenuhan sarana karena ditunjang aksesibilitas yang 

baik serta memudahkan masyrakat untuk beraktivitas  . 

d. Sarana dan Prasarana 
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Keberadaan Terminal Masamba akan memberikan pengaruh terhadap 

kebutuhan akan tempat tinggal yang memberikan konsekwensi terhadap 

percepatan pertumbuhan dan alih fungsi lahan dari suasana pertanian menjadi 

aktifitas kegiatan perkotaan pendukung di sekitar kawasan terminal. Seperti 

pembangunan perumahan-perumahan baru di sekitar kawasan termnal, ruko, serta 

adanya alih fungsi rumah tinggal menjadi rumah dengan kegiatan ekonomi (sewa / 

kontrak kamar). Tanggapan responden tentang berkembangnya sarana dan 

prasaana di Kawasan Terminal Masamba terhadap perubahan penggunaan lahan, 

dapat dilihat pada Tabel 8  Halaman 86 dan Gambar 15 berikut:  

Tabel 8. Penilaian responden tentang pengaruh sarana dan prasarana 

X1.4 (Sarana dan Prasarana) 

 Frequency 
Percent 

(%) 
Valid Percent (%) 

Valid 

STS 0 0 0 

TS 2 2,0 2,0 

TT 8 8,1 8,1 

S 70 70,7 70,7 

SS 19 19,2 19,2 

Total 99 100,0 100,0 
 Sumber: Kajian Peneliti 2021 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16.  Histogram Penilaian Responden Tentang Pengaruh Sarana 

dan Prasarana 
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Berdasarkan Tabel 8 dan Gambar 16, menunjukkan bahwa responden yang 

menjawab  sangat setuju yakni 19%, dan setuju yakni 70%, 8% menjawab tidak 

tahu dan 2% menjawab tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa sarana dan 

prasarana berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di sekitar Kawasan 

Terminal Masamba. Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun maka 

keberadaan terminal menjadi daya tarik masyarakat untuk bermukim di Kelurahan 

Baliase sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka terjadi 

pembangunan sarana seperti perumahan. 

e. Faktor Topografi 

Faktor topografi juga mempengaruhi alih fungsi lahan. Kelurahan Baliase 

berada pada lereng yang sangat bervariasi terdiri atas lereng 2-15%, 15-20%, dan 

20-40% yaitu datar dan berbukit. Kondisi topografi yang demikian akan 

memberikan keleluasan perkembangan kota sehingga memudahkan terjadinya 

perubahan pemanfaatan lahan dimasa yang akan datang. Tanggapan responden 

tentang pengaruh kondisi topografi di Kawasan Terminal Masamba terhadap 

perubahan penggunaan lahan, dapat dilihat pada Tabel 9 Halaman 86 dan Gambar 

17  berikut:  

Tabel 9. Penilaian responden tentang pengaruh kondisi topografi 

X1.5 (Kondisi Topgrafi) 

 Frequency 
Percent 

(%) 
Valid Percent (%) 

Valid 

STS 0 0 0 

TS 15 15,2 15,2 

TT 27 27,3 27,3 

S 56 56,6 56,6 

SS 1 1,0 1,0 

Total 99 100,0 100,0 
 Sumber: Kajian Peneliti 2021 
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Gambar 17.  Histogram Penilaian Responden Tentang Pengaruh Kondisi 

Topografi 
 

Berdasarkan Tabel 9 dan Gambar 17, menunjukkan bahwa responden yang 

menjawab  sangat setuju yakni 1%, dan setuju yakni 56%, 27% menjawab tidak 

tahu dan 15% menjawab tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa kondisi topografi 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di sekitar Kawasan Terminal 

Masamba. Kondisi topografi di Kelurahan Baliase dominan datar sehingga 

menjadi daya tarik penduduk untuk bermukim atau melakukan kegiatan bisnis  

serta mempermudah melakukan pembangunan. 

f. Faktor Jenis Tanah 

Berdasarkan dari hasil survei lapangan, terdapat berbagai jenis tanah, 

seperti jenis tanah yang dominan adalah jenis tanah alluvial/alivium yang 

menyebar di kawasan terminal dan pasar, kemudian dipengaruhi oleh iklim tropis 

maka formasi didominasi oleh batuan alluvium sehingga mendukung 

perkembangan Kota Masamba dimasa mendatang. Tanggapan responden tentang 

pengaruh jenis tanah di Kawasan Terminal Masamba terhadap perubahan 

penggunaan lahan, dapat dilihat pada Tabel 10  Halaman 86 dan Gambar 18 

berikut:  
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Tabel 10. Penilaian responden tentang pengaruh jenis tanah 

X1.6 (Jenis Tanah) 

 Frequency 
Percent 

(%) 
Valid Percent (%) 

Valid 

STS 0 0 0 

TS 16 16,2 16,2 

TT 34 34,3 34,3 

S 48 48,5 48,5 

SS 1 1,0 1,0 

Total 99 100,0 100,0 
 Sumber: Kajian Peneliti 2021 

 

 
Gambar 18.  Histogram Penilaian Responden Tentang Pengaruh Jenis tanah 

Berdasarkan Tabel 10 dan Gambar 18, menunjukkan bahwa responden 

yang menjawab  sangat setuju yakni 1%, dan setuju yakni 48%, 34% menjawab 

tidak tahu dan 15% menjawab tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa jenis tanah 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di sekitar Kawasan Terminal 

Masamba. 

2. Faktor-Faktor Pengaruh Keberadaan Pasar Masamba Terhadap 

perubahan Penggunaan Lahan 

a. Faktor Jumlah Penduduk 

Perkembangan kota ini dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan penduduk dan 

peningkatan aktivitas yang ada di dalamnya. Meningkatnya jumlah penduduk 

serta aktivitasnya berdampak kepada kebutuhan akan lahan yang semakin besar. 
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Dinamika penggunaan lahan di wilayah kota dikarenakan adanya kebutuhan lahan 

untuk permukiman serta sarana dan prasarana penunjang aktivitas penduduk. 

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan lahan yang semakin 

meningkat. Adapun tanggapan responden tentang pengaruh jumlah penduduk 

terhadap perubahan penggunaan lahan di Kawasan Pasar Masamba, dapat dilihat 

pada Tabel 11 Halaman 86 dan Gambar  18 berikut berikut: 

Tabel 11. Penilaian responden tentang pengaruh jumlah penduduk 

X2.1 (Jumlah Penduduk) 

 Frequency 
Percent 

(%) 
Valid Percent (%) 

Valid 

STS 0 0 0 

TS 0 0 0 

TT 0 0 0 

S 6 6,1 6,1 

SS 93 93,9 93,9 

Total 99 100,0 100,0 
 Sumber: Kajian Peneliti 2021 

 
Gambar 19.  Histogram Penilaian Responden Tentang Pengaruh Jumlah 

Penduduk 

 

Berdasarkan Tabel 11 dan Gambar 19, menunjukkan bahwa responden 

yang menjawab  sangat setuju yakni 93%, dan setuju yakni 6%. Dapat 

disimpulkan bahwa jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap perubahan 

penggunaan lahan di sekitar kawasan Pasar Masamba. Berdasarkan dari hasil 

kuesioner dan wawancara yang dilakukan, banyak warga yang setuju bahwa 
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jumlah penduduk sangat mempengaruhi perkembangan suatu kota, dilihat dari 

jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, transportasi termasuk 3 besar 

jumlah penduduk terbanyak di Kelurahan Baliase. Keberadaan pasar menjadi daya 

tarik penduduk untuk bermukim di Kelurahan Baliase sehingga mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan di sekitar terminal khususnya permukiman 

perdagangan dan jasa. 

b. Faktor Nilai Lahan 

Letak lokasi yang berada tidak jauh dari pusat kota tentunya akan 

memberikan manfaat yang lebih terhadap harga lahan. Penggunaan suatu lahan di 

perkotaan dan faktor fisik serta pengembangannya akan membentuk harga lahan 

suatu tanah. Hal ini ini pula yang terjadi pada lokasi penelitian yaitu di Kawasan 

Pasar Masamba yang termasuk dalam Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba. 

Berikut tanggapan responden tentang harga lahan di sekitar kawasan Terminal dan 

Pasar Masamba pada Tabel 12  Halaman 87 dan Gambar 20 berikut: 

Tabel 12. Penilaian responden tentang pengaruh nilai lahan 

X2.2 (Nilai Lahan) 

 Frequency 
Percent 

(%) 
Valid Percent (%) 

Valid 

STS 0 0 0 

TS 0 0 0 

TT 1 1,0 1,0 

S 6 6,1 6,1 

SS 92 92,9 92,9 

Total 99 100,0 100,0 
 Sumber: Kajian Peneliti 2021 
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Gambar 20  Histogram Penilaian Responden Tentang Pengaruh Nilai Lahan 

Berdasarkan Tabel 12 dan Gambar 20, menunjukkan bahwa responden 

yang menjawab  sangat setuju yakni 92%, dan setuju yakni 6% dan 1% responden 

jawab tidak tahu, dapat disimpulkan bahwa nilai lahan sangat berpengaruh 

terhadap perubahan penggunaan lahan di Kawasan Pasar Masamba. Nilai tanah 

setelah adanya pasar memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai lahan sebelum adanya pasar.  Hal ini menunjukan bahwa keberadaan pasar 

menjadi daya tarik masyrakat untuk bermukim atau melakukan kegiatan bisnis  

dikarenakan keberadaan fasilitas penunjang aktivitas masyarakat tersebar merata 

di Kelurahan Baliase. 

c. Aksesibilitas 

Kawasan Pasar Masamba yang termasuk dalam Kelurahan Baliase, 

Kecamatan Masamba yang sangat dekat dengan pusat kota karena berada di Jalan 

Trans Sulawesi yang langsung terhubung dengan pusat kota. Berikut Tanggapan 

responden tentang aksesibilitas di sekitar kawasan Pasar Masamba pada Tabel 13 

Halaman 87  dan Gambar 21  berikut: 
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Tabel 13. Penilaian responden tentang pengaruh aksesibilitas 

X2.3 (Aksesibilitas) 

 Frequency 
Percent 

(%) 
Valid Percent (%) 

V

ali

d 

STS 0 0 0 

TS 1 1,0 1,0 

TT 18 18,2 18,2 

S 62 62,6 62,6 

SS 19 19,2 11,1 

Total 99 100,0 100,0 
Sumber: Kajian Peneliti 2021 

 

Gambar 21.  Histogram Penilaian Responden Tentang Pengaruh Aksesibilitas 

Berdasarkan Tabel 13 dan Gambar 21, menunjukkan bahwa responden 

yang menjawab  sangat setuju yakni 19%, dan setuju yakni 62%, 18% menjawab 

tidak tahu dan 1% menjawab tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di Kawasan Pasar Masamba. 

Keberadaan pasar menjadi daya tarik msyarakat untuk bermukim sehingga terjadi 

pembangunan untuk pemenuhan sarana karena ditunjang aksesibilitas yang baik. 

d. Sarana dan Prasarana 

Keberadaan Pasar Masamba akan memberikan pengaruh terhadap 

kebutuhan akan tempat tinggal yang memberikan konsekwensi terhadap 

percepatan pertumbuhan dan alih fungsi lahan dari suasana pertanian menjadi 
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aktifitas kegiatan perkotaan pendukung di sekitar kawasan pasar. Seperti 

pembangunan perumahan-perumahan baru di sekitar kawasan pasar, ruko, serta 

adanya alih fungsi rumah tinggal menjadi rumah dengan kegiatan ekonomi (sewa / 

kontrak kamar). Tanggapan responden tentang berkembangnya sarana dan 

prasaana di Kawasan Pasar Masamba terhadap perubahan penggunaan lahan, 

dapat dilihat pada Tabel 14 Halaman 87 dan Gambar 22 berikut:  

Tabel 14. Penilaian responden tentang pengaruh sarana dan prasarana 

X2.4 (Sarana dan Prasarana) 

 Frequency 
Percent 

(%) 
Valid Percent (%) 

Valid 

STS 0 0 0 

TS 1 1,0 1,0 

TT 0 0 0 

S 83 83,8 83,8 

SS 15 15,2 15,2 

Total 99 100,0 100,0 
 Sumber: Kajian Peneliti 2021 

 
Gambar 22.  Histogram Penilaian Responden Tentang Pengaruh Sarana 

dan Prasarana   
   

Berdasarkan Tabel 14 dan Gambar 22, menunjukkan bahwa responden 

yang menjawab  sangat setuju yakni 15%, dan setuju yakni 83%, dan 1% 

menjawab tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di sekitar Kawasan Pasar 
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Masamba, dilihat dari jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun maka 

keberadaan pasar menjadi daya tarik masyarakat untuk bermukim di Kelurahan 

Baliase sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka terjadi 

pembangunan sarana seperti perumahan. 

e. Faktor Topografi 

Faktor topografi juga mempengaruhi alih fungsi lahan. Kelurahan Baliase 

berada pada lereng yang sangat bervariasi terdiri atas lereng 2-15%, 15-20%, dan 

20-40% yaitu datar dan berbukit. Kondisi topografi yang demikian akan 

memberikan keleluasan perkembangan kota sehingga memudahkan terjadinya 

perubahan pemanfaatan lahan dimasa yang akan datang. Tanggapan responden 

tentang pengaruh kondisi topografi di Kawasan Pasar Masamba terhadap 

perubahan penggunaan lahan, dapat dilihat pada Tabel 15 Halaman 87 dan 

Gambar 23  berikut:  

1. Tabel 15. Penilaian responden tentang pengaruh kondisi topografi 

X2.5 (Kondisi Topgrafi) 

 Frequency 
Percent 

(%) 
Valid Percent (%) 

Valid 

STS 0 0 0 

TS 14 14,1 14,1 

TT 30 30,3 30,3 

S 55 55,6 55,6 

SS 0 0 0 

Total 99 100,0 100,0 
 Sumber: Kajian Peneliti 2021 
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Gambar 23.  Histogram Penilaian Responden Tentang Pengaruh Kondisi 

Topografi 
 

Berdasarkan Tabel 15 dan Gambar 23, menunjukkan bahwa responden 

yang menjawab  setuju yakni 55%, 30% menjawab tidak tahu dan 14% menjawab 

tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa kondisi topografi berpengaruh terhadap 

perubahan penggunaan lahan di sekitar Kawasan Pasar Masamba. Kondisi 

topografi di Kelurahan Baliase dominan datar sehingga menjadi daya tarik 

penduduk untuk bermukim atau melakukan kegiatan bisnis  serta mempermudah 

melakukan pembangunan. 

f. Faktor Jenis Tanah 

Berdasarkan dari hasil survei lapangan, terdapat berbagai jenis tanah, 

seperti jenis tanah yang dominan adalah jenis tanah alluvial/alivium yang 

menyebar di kawasan terminal dan pasar, kemudian dipengaruhi oleh iklim tropis 

maka formasi didominasi oleh batuan alluvium sehingga mendukung 

perkembangan Kota Masamba dimasa mendatang. Tanggapan responden tentang 

pengaruh jenis tanah di Kawasan Pasarl Masamba terhadap perubahan 

penggunaan lahan, dapat dilihat pada Tabel 16 Halaman 88 dan Gambar 24 

berikut:  
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Tabel 16. Penilaian responden tentang pengaruh jenis tanah 

X2.6 (Jenis Tanah) 

 Frequency 
Percent 

(%) 
Valid Percent (%) 

Valid 

STS 0 0 0 

TS 16 16,2 16,2 

TT 34 34,3 34,3 

S 48 48,5 48,5 

SS 1 1,0 1,0 

Total 99 100,0 100,0 
 Sumber: Kajian Peneliti 2021 

 

 
Gambar 24.  Histogram Penilaian Responden Tentang Pengaruh Jenis tanah 

Berdasarkan Tabel 16 dan Gambar 24, menunjukkan bahwa responden 

yang menjawab  sangat setuju yakni 1%, dan setuju yakni 48%, 34% menjawab 

tidak tahu dan 15% menjawab tidak setuju, dapat disimpulkan bahwa jenis tanah 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di sekitar Kawasan Terminal 

Masamba. 

Pada tahun sebelum direncanakannya pembangunan terminal dan pasar, 

keadaan di lokasi penelitian bisa dikatakan perkampungan dimana dahulunya 

lokasi Terminal dan Pasar Masamba merupakan sawah. Namun, seiring dengan 

berkembangnya daerah tersebut setelah adanya pembangunan Terminal dan Pasar 

Masamba, kini sudah banyak terbangun sarana dan parasara penunjang  seperti 

perdagangan dan jasa perumahan dan adanya beberapa pekerja kantor, pedagang 
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serta mahasiswa yang bermukim (kontrak/kos). Untuk lebih mempermudah 

peneliti dalam menyimpulkan  hasil kuesioner yang di lakukan dengan 

menggunakan metode crosstabulation dan faktor-faktor apa yang paling 

berpengaruh, maka hasil rekapitulasinya dapat dilihat pada Tabel 17 dan Gambar 

25 berikut: 

Tabel 17. Penilaian Skala Likert (Crosstabulation) 

No 

Faktor faktor 

yangmempen

garuhi 

perubahan 

penggunaan 

lahan 

Indikator 

Nilai 

Hasil 

Crostab 

(%) 

Satandar 

Nilai 

Pengaruh 

Nilai 

Bobot 
Kesimpulan 

1 
Keberadaan 

Terminal 

Jumlah 

Penduduk 
93 88,87-100 5 

Sangat 

Berpengaruh 

  
Nilai Lahan 90 88,87-100 5 

Sangat 

Berpengaruh 

  

Aksesibilita

s 
62 

44,45-

66,66 
3 

Kurang 

Berpengaruh 

  

Sarana dan 

Prasarana 
70 

66,67-

88,88 
4 Berpengaruh 

  
Topografi 56 

44,45-

66,66 
3 

Kurang 

Berpengaruh 

  
Jenis Tanah 48 

44,45-

66,66 
3 

Kurang 

Berpengaruh 

2 
Keberadaan 

Pasar 

Jumlah 

Penduduk 
93 88,87-100 5 

Sangat 

Berpengaruh 

  
Nilai Lahan 92 88,87-100 5 

Sangat 

Berpengaruh 

  

Aksesibilita

s 
61 

44,45-

66,66 
3 

Kurang 

Berpengaruh 

  

Sarana dan 

Prasarana 
83 

66,67-

88,88 
4 Berpengaruh 

  
Topografi 55 

44,45-

66,66 
3 

Kurang 

Berpengaruh 

  
Jenis Tanah 46 

44,45-

66,66 
3 

Kurang 

Berpengaruh 
Sumber: Kajian peneliti 2021 
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Gambar 25.  Grafik Crostab Skala Likert Perubahan Penggunaan Lahan 

di Kelurahan Baliase 

Berdasarkan Tabel 17 dan Gambar 25, diketahui bahwa jumlah penduduk 

dan nilai lahan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perubahan 

penggunaan lahan yaitu 93%. Seingga dapat disimpulkan bahwa semua faktor 

berpengaruh dan terdapat 3 faktor yang dianggap kurang berpengaruh yaitu 

aksesibilitastopografi dan jenis tanah dengan nilai skor 3 atau hasil crostab sekitar 

62%. Pada lokasi penelitian banyak juga masyarakat pendatang yang tinggal di 

sekitar kawasan terminal dan pasar diantaranya PNS yang ditugaskan di 

Kabupaten Luwu Utara sehingga memilih rumah kos yang dekat dengan terminal, 

adapula pedagang yang memilih membangun ruko dan ada juga yang memilih 

rumah sewa di sekitarterminal dan pasar dengan  alasan yaitu aksesibilitas yang 

dekat dengan pusat kota serta memudahkan untuk melakukan  aktivitas 

dikarenakan fasilitas transportasi dekat dengan hunian.  

Keberadaan terminal dan pasar juga memberikan pengaruh terhadap harga 

lahan. Hal ini dapat dilihat dengan naiknya harga lahan di Kelurahan Baliase yang 

tiap tahunnya semakin mahal sekitar pada tahun 2016 harga lahan sekitar Rp 
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400.000/m
2
, tahun 2017 Rp 500.000/ m

2
, tahun 2018 Rp 700.000/ m

2
, tahun 2020 

Rp 900.000/m
2
 dan pada tahun 2020 sekitar 1000.000/m

2.
  

sebagian lahan sawah dan kebun dimanfaatkan menjadi lahan terbangun 

banyak dijumpai di sekitar Kawasan Terminal dan Pasar Masamba. Seperti 

pembangunan perumahan-perumahan baru, ruko, serta adanya alih fungsi rumah 

tinggal menjadi rumah dengan kegiatan ekonomi (sewa / kos). Hal ini menjadikan 

sarana dan prasarana berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan, 

topografi dan jenis tanah dianggap indikator yang kurang berpengaruh.  

Hasil rekapitulasi penilaian kuesioner berdasarkan beberapa indikator yang 

ditampilkan dalam tabel di atas dengan akumulasi nilai responden yang didapat, 

maka dapat diketahui bahwa faktor yang berpengaruh menurut keberadaan 

terminal dan pasar yakni semua indikator berpengaruh seperti jumlah penduduk, 

nilai lahan, aksesibilitas, sarana dan prasarana, topografi dan jenis tanah. Hal ini 

sejalan dengan teori bahwa jumlah penduduk, nilai lahan, aksesibilitas, sarana dan 

prasarana, topografi dan jenis tanah dapat mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan di sekitar Kawasan Terminal dan Pasar Masamba. 

F. Time Series Perubahan Penggunaan Lahan di Sekitar Kawasan Terminal 

dan Pasar Masamba 

Adanya Terminal dan Pasar Masamba , kawasan sekitar terminal dan pasar 

tepatnya di Kelurahan Baliase tersebut mengalami perubahan pada penggunaan 

lahan. Range penelitian adalah tahun 2016-2020. Data didapatkan melalui 

identifikasi pada peta citra dan survei lapangan yang kemudian diolah di aplikasi 
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GIS. Data penggunaan lahan di kawasan penelitian yang diperoleh dapat dilihat 

pada Gambar 26 Halaman 89 dan Tabel 18 berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26.  Grafik Time Series Perubahan Penggunaan Lahan di Kelurahan 

Baliase 

Tabel 18. Penggunaan lahan kelurahan baliase 2016-2020 

No Penggunaan Lahan 
2016 2020 

Ha % Ha % 

1 Pendidikan 1,076 0,370 1,089 0,374 

2 Perdagangan dan Jasa 3,193 1,098 4,743 1,632 

3 Peribadatan 0,254 0,087 0,254 0,087 

4 Perkantoran 8,071 2,777 8,071 2,777 

5 Kebun 130,859 45,032 124,571 42,869 

6 Tambak 6,991 2,405 6,991 2,405 

7 Pasar 1,874 0,664 1,874 0,664 

8 Permukiman 64,769 22,289 74,587 18,98 

9 Sawah 69,681 23,979 64,403 22,163 

10 Taman 1,939 0,667 1,952 0,671 

11 Terminal 2,119 0,729 2,119 0,729 

12 Kesehatan 0,020 0,006 0,217 0,074 

Jumlah 290,585 100 290,585 100 
Sumber : Kajian Peneliti berdasarkan analisis overlay 2021 

Berdasarkan Gambar 26 dan Tabel 18, beberapa penggunaan lahan 

mengalami perubahan seperti sarana pendidikan pada tahun 2016 seluas 1,076 Ha 

atau sekitar dan pada tahun 2020 mengalami perubahan menjadi 1,089 Ha. 

Penggunaan lahan perdagangan dan jasa pada tahun 2016 seluas 3,193 Ha atau 

sekitar 1%  dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 2 % dengan luas 4,743 Ha, 
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lahan perkebunan pada tahun 2016 seluas 130,859 Ha atau sekitar 45% dan 

berkurang pada tahun 2020 sekitar 43% dengan luas 124,571 Ha, permukiman 

pada tahun 2016 seluas 64,769 Ha atau sekitar 20% dan bertambah pada tahun 

2020 menjadi 26 % dengan luas 74, 587 Ha, penggunaan lahan sawah pada tahun 

2016 seluas 69,681 Ha atau sekitar 24% berkurang menjadi 22% dengan luas 

64,403 Ha. pada tahun 2016 sarana kesehatan seluas 0,020 Ha atau sekitar 0,087% 

bertambah pada tahun 2020 menjadi 0,217 Ha atau sekitar 0.094 %. Adapun yang 

tidak mengalami perubahan diantaranya sarana peribadatan, perkantoran,tambak, 

pasar, dan terminal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 34 dan 35 

Halaman 79 dan 80;  

G. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Sekitar Kawasan Terminal dan 

Pasar Masamba Tahun 2016 – 2020 

Analisis perubahan penggunaan lahan tahun 2016-2020  menggunakan 

teknik analisis Superimpose atau teknik overlay yang merupakan pendekatan tata 

guna lahan/ landscape. Analisis overlay ini juga dimaksudkan untuk melihat 

deskripsi kegiatan yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria 

konstribusi.. 

Tujuan dan manfaat analisis overlay ini untuk melihat aktifitas kegiatan 

pemanfaatan lahan dimana terjadi perubahan fungsi ruang dalam suatu wilayah. 

Peta yang di overlay adalah peta penggunaan lahan tahun 2016 dimana 

memberikan informasi sebelum terjadi tumpang tindih perubahan lahan 5 (lima) 

tahun kedepan dan peta penggunaan lahan tahun 2020 menjabarkan tentang hasil 

dari tumpang tindih peta tahun 2016 dan akan terlihat seberapa besar lahan yang 
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dimanfaatkan berdasarkan hasil dari analisis overlay peta 5 tahun terakhir. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 19 Halaman 89 dan Gambar 27 berikut: 

Tabel 19. Peralihan Penggunaan Lahan Kelurahan Baliase 2016-2020 

No. 
Penggunaan Lahan 

Tahun 2016 
Luas (Ha) 

Penggunaan Lahan 

Tahun 2020 
Luas (Ha) 

1 Pendidikan 1,076 Pendidikan 1,089 

2 Perdagangan dan jasa 3,193 
- Perdangan dan jasa 

 
4,743 

3 Peribadatan 0,254 Peribadatan 0,254 

4 Perkantoran 8,071 Perkantoran 8,071 

5 Kebun 130,859 

- Kebun 124,571 

- Perdangan dan Jasa 0,009 

- Permukiman 5,698 

- Kesehatan 0,5 

6 Tambak 6,991 Tambak 6,991 

7 Pasar 1,874 Pasar 1,874 

8 Permukiman 64,769 Permukiman 74,587 

9 Sawah 69,681 

- Sawah 64,403 

- Perdagangan dan Jasa 1,562 

- Permukiman 2,993 

- Taman 0,013 

- Kesehatan 0,697 

- Pendidikan 0,013 

10 Taman 1,939 Taman 1,952 

11 Terminal 2,119 Terminal 2,119 

12 Kesehatan 0,020 Kesehatan 0,217 

Jumlah 290,585 Jumlah 290,585 
Sumber : Kajian Peneliti berdasarkan analisis overlay 2021 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27 : Grafik Peralihan Penggunaan Lahan Kelurahan Baliase 
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Berdasarkan Tabel 19 dan Gambar 27, analisis overlay peta pada 

peralihan fungsi lahan di Kawasan Terminal dan Pasar Masamba sebagian 

terdapat perubahan fungsi lahan. Penggunaan lahan yang mengalami pengurangan 

luas lahan yaitu sawah sekitar 22 % dengan luas 64,403 Ha dan kebun sekitar 43% 

dengan luas 124,571 Ha. Adapun Penggunaan lahan yang mengalami penambahan 

luas luas lahan seperti pendidikan sebanyak 1 %, perdagangan dan jasa sebanyak 

2%, permukiman sebanyak 26%, taman sebanyak 1%, dan sarana kesehatan 

sebanyak 1 %. Adapun penggunaan lahan yang tidak mengalami perubahan yaitu 

sekitar 9 % diantaranya sarana peribadatan, perkantoran, tambak, pasar dan 

terminal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Gambar 36 Halaman 81. 

H. Konsep Kajian Al-Qur’an tentang Hasil Penelitian 

Perubahan penggunaan lahan dilakukan demi kepentingan umum dan 

kepentingan kebutuhan pembagunan sebagai peningkatan ekonomi dan karena 

tuntutan kebutuhan. Islam mengajarkan kepada manusia untuk memanfaatkan 

secara efektif sumber daya alam yang ada di bumi, yang berarti tidak mengadakan 

kerusakan lingkungan, karena keefektifan atau penggunaan secara bijak 

merupakan menifestasi dari rasa bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah 

Swt kepada manusia.  

Allah Swt. memberikan nikmat berupa lahan untuk digunakan manusia 

sebagaimana mestinya dan melalui perencanaan tata guna lahan agar penggunaan 

lahan tertata baik sesuai dengan peruntukannya. Sama halnya dengan 

pembangunan ataupun pengembangan infrastruktur di sekitar Kawsan Terminal 

dan Pasar Masamba, perlu memperhatikan lingkungan sekitar lokasi  
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pembangunan agar tidak membawa dampak negatif seperti merubah pemanfaatan 

lahan yang bisa saja berujung pada hilangnya identitas lahan itu sendiri. 

sebagaimana yang dipahami dalam QS Al Qamar/54: 49 yang berbunyi: 

هُ بِقََدر  إِنَّا ُكلَّ َشْىٍء َخلَْقنَٰ

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”(QS Al 

Qamar/27:49)  

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sumber segala sesuatu yang ada di 

alam ini adalah ciptaan Allah Swt. Semua berasal dari khazanah atau simpanan 

perbendaharaan Allah Swt, baik yang berupa sumber daya alam (SDA) maupun 

sumber daya manusia (SDM). Semua yang ada di atas bumi maupun di dalam 

perutnya diciptakan Allah Swt untuk manusia. Allah swt menciptakan lahan 

sesuai dengan peruntukannya untuk menunjang kehidupan manusia dimuka bumi 

ini. 
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Gambar 28 : Peta Administrasi Kabupaten Luwu Utara 
(Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Utara 2011-2031) 
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Gambar 29 : Peta Administrasi Kecamatan Masamba 
(Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Utara 2011-2031) 
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Gambar 30 : Peta Lokasi Penelitian Kelurahan Baliase 
(Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Utara 2011-2031) 
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Gambar 31: Peta Aksesibilitas Lokasi Penelitian Kelurahan Baliase 
(Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Utara 2011-2031) 
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Gambar 32 : Peta Topografi Lokasi Penelitian Kelurahan Baliase 
(Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Utara 2011-2031) 
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Gambar33 : Peta Kondisi Tanah di Lokasi Penelitian Kelurahan Baliase 
(Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Utara 2011-2031) 
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Gambar 34 : Peta Penggunaan Lahan Lokasi penelitian Kelurahan Baliase 2020 
(Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Utara 2011-2031) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34 : Peta Penggunaan Lahan Lokasi penelitian Kelurahan Baliase 2016 
(Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Utara 2011-2031) 
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Gambar 35 : Peta Penggunaan Lahan Lokasi penelitian Kelurahan Baliase 2020 
(Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Utara 2011-2031) 
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Gambar 35 : Peta Hasil Analisis Overlay Penggunaan Lahan tahun 2016-2020 
(Sumber: RTRW Kabu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35: Peta Hasil Analisis Overlay Penggunaan Lahan tahun 2016-2020 
(Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Utara 2011-2031)
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  

1. Faktor yang berpengaruh menurut keberadaan terminal dan pasar yakni 

jumlah penduduk, nilai lahan, aksesibilitas, sarana dan prasarana, topografi 

dan jenis tanah. Jumlah penduduk dan nilai lahan menjadi faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan dan terdapat 3 

faktor yang dianggap kurang berpengaruh yaitu aksesibilitas, topografi dan 

jenis tanah  

2. Perubahan penggunaan lahan akibat keberadaan terminal dan pasar 

Masamba yang terjadi berupa pengurangan dan penambahan luasan. Untuk 

sawah dan perkebunan mengalami penurunan luasan sebesar 4%, 

sedangkan untuk perdagangan dan jasa, permukiman, sarana pendidikan, 

kesehatan serta taman mengalami penambahan luasan sebesar 7%. 

B. Saran 

Mengacu pada hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan 

saran-saran berikut: 

1. Bagi pemerintah, penting untuk tetap dilakukan proteksi, pengawasan 

dan penindakan di sekitar Kawasan Terminal dan Pasar Masamba yang 

tetap memiliki kemungkinan untuk berubah, serta lebih memperhatikan 

tata bangunan atau estetika bangunan agar peletakan bangunan tertata 

dengan baik. 
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2. Bagi masyarakat, yang ingin melakukan pembangunan disuatu lahan 

tertentu harus membuat izin pembangunan kepada instansi/pemerintah 

terkait terlebih dahulu.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut 

mengenai hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang membahas 

tentang prediksi lahan.  
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TabeL 20 Luas wilayah, di Kabupaten Luwu Utara, dirinci per kecamatan, Tahun 

2020 

No Kecamatan Luas (Km
2
) Persentase(%) 

1 Sabbang 525,08 7,00 

2 Baebunta 295,25 3,94 

3 Malangke 350,00 4,67 

4 Malangke Barat 93,75 1,25 

5 Sukamaju 255,48 3,41 

6 Bone-Bone 122,23 1,75 

7 Masamba 1.068,85 14,25 

8 Mappadeceng 275,50 3,67 

9 Rampi 1.565,65 20,87 

10 Limbong 686,50 9,15 

11 Seko 2.109,19 28,11 

12 Tana Lili 155,1 1,95 

Kab. Luwu Utara 7.502,58 100,00 

 Sumber : Kantor Kecamatan Masamba 2020 

Tabel 21 Luas wilayah administrasi Kecamatan Masamba dirinci per desa/ 

kelurahan pada tahun 2020 

 

No. Desa/ kelurahan Luas (Km
2
) Presentase (%) 

1 Rompu 12,15 1,14 

2 Torada 8, 20 0,77 

3 Pongo 21,00 1,96 

4 Pombakka 14,30 1,34 

5 Lapapa 10,01 0,94 

6 Laba 14,75 1,38 

7 Kappunna 21,25 1,99 

8 Bone 33,50 0,33 

9 Baloli 38,25 3,58 

10 Kamiri 30,74 2,88 

11 Kasimbong 16,00 1,50 

12 Pandak 4,02 0,38 

13 Baliase 21,40         2,00 

14 Masamba 33,40        3,12 

15 Sepakat 93,75         8,77 

16 Pincara 183,88  17,20 

17 Lantang Tallang 276,30  25,85 

18 Sumillin 31,70 2,97 

19 Lero 232,25 21,73 

20  Maipi 2,00 0,19 

Jumlah 1068,85 100,00 

 Sumber: Kantor Kecamatan Masamba 2020 
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Tabel 22 Jumlah penduduk Kecamatan Masamba menurut desa/kelurahan Tahun 

2020 

No. Desa/ kelurahan 
Penduduk (Jiwa) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Rompu 1406 1406 1440 1450 1450 

2 Torada 463 463 471 477 477 

3 Pongo 1728 1728 1735 1392 1392 

4 Pombakka 878 878 926 938 938 

5 Lapapa 840 840 831 827 827 

6 Laba 1878 1878 1883 1679 1679 

7 Kappunna 4771 4771 5202 5420 5420 

8 Bone 4825 4825 5347 6565 6532 

9 Baloli 1164 1164 1167 1160 1160 

10 Kamiri 1014 1014 1111 1122 1232 

11 Kasimbong 3980 3980 4360 4360 5164 

12 Pandak 1067 1067 1075 1075 1112 

13 Baliase 3053 3053 3684 3684 3784 

14 Masamba 675 675 739 752 752 

15 Sepakat 1.207 1207 1350 1358 1358 

16 Pincara 492 492 492 486 486 

17 Lantang Tallang 692 692 692 687 687 

18 Sumillin 292 292 290 286 286 

19 Lero 687 687 692 688 686 

20 Maipi 52 52 53 49 49 

Jumlah 31,237 31,988 33,614 34,455 35,477 

 Sumber : Kantor Kecamatan Tahun 2020 

Tabel 23 Distribusi dan kepadatan penduduk dirinci menurut wilayah Kecamatan 

Masamba di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 

 

No. Desa/ kelurahan 
Luas Wilayah 

(Km
2
) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk Per Km
2 

1 Rompu 12,15 1450 199 

2 Torada 8,20 477 58 

3 Pongo 21,00 1392 66 

4 Pombakka 14,30 938 66 

5 Lapapa 10.01 827 83 

6 Laba 14,75 1679 114 

7 Kappunna 21,25 5420 255 

8 Bone- Bone 3,50 6565 1875 

9 Baloli 38,25 1164 30 

10 Kamiri 30,74 1122 36 
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No. Desa/ kelurahan 
Luas Wilayah 

(Km
2
) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk Per Km
2 

11 Kasimbong 16,00 5164 323 

12 Pandak 4,02 1123 297 

13 Baliase 21,40 3784 177 

14 Masamba 33,40 752 23 

15 Sepakat 89,55 1358 15 

16 Pincara 183,88 486 3 

17 Lantang Tallang 276,30 687 2 

18 Sumillin 31,70 286 9 

19 Lero 232,25 688 3 

20 Maipi 2,00 49 25 

Jumlah 1.068,85 35.477 33 

   Sumber : Kantor Kecamatan Masamba Tahun 2020 

Tabel 24 jumlah penduduk di Kawasan Terminal dan Pasar kota Masamba pada 

Tahun 2020 

 

No 
Tahun Jumlah penduduk 

Pertambahan 

penduduk 

1 2016 3053 - 

2 2017 3053 - 

3 2018 3684 631 

4 2019 3780 96 

5 2020 3784 4 
Sumber: Kantor Kecamatan Masamba Tahun 2020 

Tabel 25 Jumlah penduduk di Kelurahan Baliase Tahun 2020 

 

No. Jenis Mata Pencarian 
Penduduk 

2016 2020 Intensitas 

1 Petani 519 645 +126 

2 PNS 802 752 -50 

3 Perdagangan 698 900 +202 

4 Transportasi 580 778 +198 

5 Karyawan Swasta 454 709 +255 

Jumlah 3053 3784  

   Sumber: Kantor Kecamatan Masamba Tahun 2020 
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