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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota merupakan daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta 

fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian. Selain 

itu kota juga menjadi pusat kegiatan dan pelayanan, baik secara sosial maupun 

ekonomi. Oleh karena itu banyak masyarakat yang berada di desa ingin melakukan 

urbanisasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, hal ini yang membuat 

pertumbuhan penduduk di suatu kota terus meningkat. 

Urbanisasi yang terus meningkat menyebabkan perluasan wilayah perkotaan, baik 

secara fisik maupun kegiatan. Hal ini terjadi karena permintaan lahan perumahan 

yang merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat semakin banyak. Selain itu, 

urbanisasi tersebut mengakibatkan persebaran penduduk tidak merata antar satu 

wilayah dengan wilayah lain. Sehingga pembangunan fasilitas – fasilitas kota hanya 

terpusat pada satu wilayah. 

Kawasan Metropolitan Bandung Raya yang perkembangannya berbasis dari 

pertumbuhan Kota Bandung yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah kepadatan penduduknya yang mengalami peningkatan 

cukup pesat, sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang terutama untuk keperluan 

permukiman (Jupri dkk., 2017). Kondisi ini berdampak pada banyaknya 

pertumbuhan permukiman baru di daerah pinggiran. 

Daerah pinggiran Kota Bandung memiliki daya tarik tersendiri bagi sejumlah 

penduduk untuk tinggal atau menetap. Beberapa dari daya tarik tersebut diantarnya 

harga lahan, aktivitas perekonomian,   suasana lingkungan, dan lain-lain.  Berbagai 

daya tarik tadi menjadi magnet bagi penduduk dari daerah lainnya untuk pindah ke 

daerah ini sekaligus memberi  kontribusi terhadap perkembangan dan permasalahan 

yang ada, khususnya masalah permukiman (Setiawan, 2010). 
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Banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih bertempat tinggal di 

daerah pinggiran Kota Bandung. Karena setiap lokasi perumahan atau tempat 

tinggal memiliki karakteristik tersendiri. Penelitian ini menggunakan variabel dan 

indikator dari beberapa penelitian terdahulu antara lain penelitian Putra dan Rahayu 

(2015), Suryanto, dkk (2015), Panggabean dan Fachrudin (2014), dan Kalesaran, 

dkk (2013). Penelitian sebelumnya tidak melihat pemilihan lokasi berdasarkan lama 

tinggal, dalam penelitian ini hal tersebut diperhatikan karena akan menghasilkan 

faktor pemilihan lokasi berdasarkan rentang tahun. 

Penelitian ini penting karena untuk mengetahui faktor – faktor pemilihan lokasi 

tempat tinggal dan bertujuan untuk mencegah kesenjangan antar wilayah dan 

sebagai upaya pemerataan penduduk. Dengan tercapainya pemerataan penduduk 

maka pembangunan fasilitas – fasilitas kota tidak terpusat di satu wilayah. 

Rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah atau pengembang 

dalam penyediaan lokasi tempat tinggal di daerah yang belum berkembang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun 2004 Kabupaten 

Bandung memiliki luas guna lahan permukiman sebesar 14.297,256 Ha, sedangkan 

pada tahun 2011 Kabupaten Bandung memiliki luas guna lahan permukiman 

sebesar 16.306,184 Ha. Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan guna lahan 

permukiman di Kabupaten Bandung sebesar 2.008,928 Ha. Terdapat tujuh 

kecamatan di Kabupaten Bandung yang berbatasan langsung dengan Kota 

Bandung, dari tujuh kecamatan tersebut, Kecamatan Cileunyi mengalami 

perubahan guna lahan permukiman terbesar di antara kecamatan lainnya, yaitu 

sebesar 173,723 Ha. 

Wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki daya tarik tersendiri bagi sejumlah 

penduduk untuk tinggal ataupun menetap. Beberapa dari daya tarik tersebut 

diantarinya harga lahan, aktivitas perekonomian, suasana lingkungan, dll. 

(Setiawan, 2010). Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa perkembangan 
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permukiman terus meningkat dan menimbulkan permasalahan baru khususnya 

kawasan permukiman.  

Jika perubahan guna lahan permukiman terus – menerus meningkat di satu wilayah, 

akan memunculkan masalah baru. Masalah yang akan muncul antara lain 

kesenjangan pembangunan perumahan dan pemusatan kegiatan (Rezita dan 

Rahayu, 2017). Untuk mencegah dampak negatif tersebut pemerintah dan 

pengembang perlu mengetahui faktor yang menjadi daya tarik masyarakat dalam 

memilih lokasi tempat tinggal. 

Berdasarkan uraian di atas muncul pertanyaan penelitian, yaitu “ Apa faktor – 

faktor yang menentukan masyarakat dalam pemilihan lokasi tempat tinggal 

di wilayah pinggiran Kota Bandung ? “ 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor – faktor pemilihan lokasi 

tempat tinggal berdasarkan karakteristik responden di wilayah pinggiran Kota 

Bandung. 

 

1.3.2 Sasaran 

Guna mencapai tujuan di atas maka sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1). Teridentifikasinya karakteristik penghuni perumahan di daerah pinggiran 

Kota Bandung; 

2). Teridentifikasinya faktor – faktor pemilihan lokasi tempat tinggal masyarakat 

di daerah pinggiran Kota Bandung. 

3). Teridentifikasinya hubungan antara variabel karakteristik penghuni dengan 

variabel dan indikator pemilihan lokasi tempat tinggal. 
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1.4 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1). Pinggiran Kota Bandung merupakan wilayah yang berada di wilayah 

Metropolitan Bandung Raya dan berada di pinggiran Kota Bandung yang 

menjadi core atau inti wilayah Metropolitan Bandung Raya. 

2). Penelitian ini hanya meneliti masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran 

Kota Bandung. 

3). Karakteristik penghuni perumahan yang meliputi tempat asal, usia, tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan lama tinggal. 

4). Faktor – faktor pemilihan lokasi tempat tinggal meliputi harga (harga lahan, 

tipe rumah), lokasi perumahan (jarak terhadap pusat kegiatan ekonomi, pusat 

kegiatan perkantoran, pusat kegiatan rekreasi, jarak terhadap pusat kota dan 

kedekatan dengan keluarga), fasilitas perumahan (pendidikan, peribadatan, 

kesehatan, olahraga), lingkungan perumahan (air bersih, listrik, 

telekomunikasi, rawan bencana, keamanan, kondisi iklim dan pemandangan 

perumahan) 

Tabel 1.1  

Variabel Penelitian 
Sasaran Variabel Indikator Sumber Literatur 

Teridentifikasinya 

faktor – faktor 

pemilihan lokasi 

tempat tinggal 

masyarakat di 

daerah pinggiran 

Kota Bandung. 

 

Harga Harga Rumah 

Menurut Darin-

Drabkin (1977), 

harga lahan adalah 

penilaian atas lahan 

yang diukur 

berdasarkan harga 

nominal dalam 

satuan uang untuk 

satuan luas pada 

pasaran lahan. 
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Sasaran Variabel Indikator Sumber Literatur 

Tipe Rumah 

Menurut Hapsarinity 

(2013), pemilihan 

hunian rumah harus 

mempertimbangkan 

aspek fisik yang dari 

luas tanah kafling 

dan luas bangunan 

rumahnya, desain 

arsitektur bangunan, 

kelengkapan jenis 

ruangan rumah, 

kualitas material 

hunian. 

Aksesibilitas 

Lokasi 

Perumahan 

Jarak terhadap 

pusat kegiatan 

ekonomi (Tempat 

Perbelanjaan) 

Menurut Bourne, 

(1978), Aksesibilitas 

ke pusat kota; 

kemudahan dalam 

mencapai jalan raya 

utama, transportasi 

umum ke tempat 

kerja, pusat 

perbelanjaan, sekolah 

dan tempat rekreasi. 

Jarak terhadap 

pusat kegiatan 

perkantoran 

Jarak terhadap 

pusat kegiatan 

rekreasi 

Jarak terhadap 

pusat Kota 

Bandung 

Kedekatan dengan 

keluarga 

Menurut Basset dan 

Short (1980), 

terdapat lima sistem 

perumahan salah 

satunya adalah 

society (Masyarakat), 

adanya manusia 

sebagai kelompok 

masyarakat. 

Fasilitas 

Perumahan 

Kedekatan dengan 

fasilitas 

pendidikan 

Menurut Drabkin 

(1980),  
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Sasaran Variabel Indikator Sumber Literatur 

Kedekatan dengan 

fasilitas 

peribadatan 

Tingkat pelayanan, 

lokasi yang dipilih 

merupakan lokasi 

yang memiliki 

pelayanan yang baik 

dalam hal sarana dan 

prasarana. 

Kedekatan dengan 

fasilitas kesehatan 

Kedekatan dengan 

fasilitas olahraga 

Lingkungan 

Perumahan 

Ketersediaan air 

bersih 

Menurut Basset dan 

Short (1980), 

lingkungan 

perumahan 

merupakan suatu 

sistem yang terdiri 

dari lima elemen, 

salah satunya 

Network (Jaringan), 

merupakan sistem 

alami maupun buatan 

manusia, yang 

menunjang 

berfungsinya 

lingkungan 

permukiman tersebut 

seperti jalan, air 

bersih, listrik, dan 

sebagainya. 

Ketersediaan 

jaringan listrik 

Ketersediaan 

jaringan 

telekomunikasi 

Rawan bencana 

Berdasarkan SNI 03-

1733-2004, lokasi 

Perumahan harus 

aman dari potensi 

bencana alam seperti 

banjir, tanah longsor, 

tsunami. 

Keamanan 

lingkungan 

Menurut Turner, 

(1972), rumah 

sebagai penunjang 

rasa aman (security), 

yaitu terjaminnya 

keadaan keluarga 

dimasa depan setelah 

mendapatkan rumah. 

Jaminan keamanan 
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Sasaran Variabel Indikator Sumber Literatur 

atas lingkungan 

perumahan yang 

ditempati. 

Kondisi Iklim 

Menurut Basset dan 

Short (1980), Nature 

(Unsur Alami), 

mencakup sumber – 

sumber daya alam 

seperti topografi, 

hidrologi, tanah, 

iklim, maupun unsur 

hayati yaitu vegetasi 

dan fauna. 

Pemandangan 

Menurut Catanese 

(1992), Estetika 

Bagaimana view 

yang ada 

dimanfaatkan sebaik 

mungkin.  

Sumber : Kajian Literatur, 2019 

 

1.5 Ruang Lingkup Wilayah 

Kecamatan Cileunyi memiliki luas perubahan guna lahan permukiman cukup besar. 

Luas perubahan guna lahan perumahan Kecamatan Cileunyi dari tahun 2004 

sampai dengan 2011 adalah 173,72 Ha. Kecamatan Cileunyi memiliki enam 

kelurahan dengan luas wilayah sebesar 2.827,34 Ha. Topografi Kecamatan 

Cileunyi terbagi menjadi dua yaitu dataran dan bukit dengan ketinggian maksimum 

787 MDPL. Adapun batas administrasi Kecamatan Cileunyi sebagai berikut: 

 

• Sebelah Utara, Kecamatan Cilengkrang; 

• Sebelah Timur, Kabupaten Sumedang; 

• Sebelah Selatan, Rancaekek dan Bojongsoang ; 

• Sebelah Barat, Kota Bandung. 
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Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penyusunan tugas akhir ini, maka dibuat analisa dalam suatu 

sistematika penulisan tugas akhir menjadi 6 (enam) bab yaitu: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Menguraikan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

sasaran, ruang lingkup dan sistematika proposal. 

BAB 2 : PEMILIHAN LOKASI TEMPAT TINGGAL 

Menguraikan pembahasan mengenai konsep teori terkait topik penelitian, studi 

terdahulu terkait topik penelitian dan kesimpulan. 

BAB 3 : METODELOGI PENELITIAN 

Menguraikan pembahasan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis. 

BAB 4 : GAMBARAN UMUM KECAMATAN CILEUNYI 

Menguraikan pembahasan mengenai gambaran umum penduduk, riwayat guna 

lahan terbangun, sarana prasarana, dan jarak terhadap pusat kota. 

BAB 5 : FAKTOR PEMILIHAN LOKASI TEMPAT TINGGAL 

Menguraikan pembahasan mengenai hasil analisis dari uji data, faktor pemilihan 

lokasi tempat tinggal dan hubungan dengan karakteristik responden. 

BAB 6 : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Menguraikan pembahasan mengenai kesimpulan dari hasil analisis berupa temuan 

studi yang menjawab tujuan penelitian serta rekomendasi . 

LAMPIRAN


