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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Peneliti Terdahulu 

Sejumlah penelitian berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi sebelum 

dan sesudah adanya pembangunan bandara telah menghasilkan temuan yang 

menguatkan perbedaan sosial ekonomi masyarakat sekitar bandara sebelum 

dan sesudah adanya pembangunan bandara. Adapun penelitian tersebut adalah 

Penelitian yang dilakukan Nia Fitria Indah dan Samsul Arif tahun 2014 

yang berjudul “ Pengaruh keberadaan bandara kualanamu terhadap sosial 

ekonomi dan fisik kawasan sekitar ”. Variabel yang digunakan meliputi 

jumlah tenaga kerja, tingkat upah, tingkat pendapatan dan daya beli, tingkat 

suku bunga dan biaya transaksi. Variabel penawaran meliputi jumlah tanah 

yang tersedia, biaya perijinan, pajak dan biaya overhead lainnya. Bidang 

sosial, berupa karakteristik penduduk yang meliputi jumlah penduduk, jumlah 

keluarga, tingkat pendidikan, tingkat kejahatan dan lainlain. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bandara 

Kualanamu sangat mempengaruhi terhadap perubahan sosial ekonomi dan 

perubahan fisik kawasan sekitarnya. 

Penelitian yang dilakukan Ita Riona Lestari tahun 2013 yang berjudul “ 

Dampak sosial ekonomi berdirinya pabrik rokok sampoerna di Desa Giripeni 

Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo “. Variabel yang diguakan dalam 
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penelitian ini kesejahteraan masyarakat yang meliputi lapangan pekerjaan dan 

pendapatan.  Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa ada peningkatan ekonomi 

masyarakat  setelah adanya pabrik rorkok sampoerna di Desa Giripeni. 

Hubungan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama 

meneliti kondisi sosial ekonomi  masyarkat . Sedangkan perbedaan penelitian 

sekarang dengan penelitian terdahulu, untuk penelitian pertama oleh Nia Fitria 

Indah dan Samsul Arif terdapat vaiabel yang berbeda dan alat analisis yang 

digunakan. Untuk penelitian kedua  oleh Ita rion a Lestari adalah wilayah 

penelitian yang menjadi objek penelitian, serta variabel yang digunakan dalam 

mengukur kondisi ekonomi dan social berbeda. Penelitian terdahulu 

menggunakan uji beda independent t-test sedangkan sekarang menggunakan 

uji beda praired t-test. 

2.2 Landasan Teori 

1) Persepsi 

Persepsi merupakan proses kognitif yang dialami setiap orang didalam 

memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaaan dan penciuman (Thoha,1998). Kunci 

untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu 

merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu 

pencatatan yang benar terhadap situasi. 
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 Persepsi tidak lain adalah proses pemberian arti terhadap suatu 

kenyataan melalui alat indera.. Hal ini berarti persepsi dapat tumbuh dan 

berkembang, karena adanya pengaruh interaksi dengan belajar pada orang. 

Oleh karena itu persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktorfaktor sosial dan 

setiap manusia mempunyai persepsi terhadap obyek. Menurut  Daligulo  

persepsi diartikan sebagai proses pengamatan seseorang terhadap segala 

sesuatu di lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimilikinya 

sehingga menjadi sadar segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut. 

Faktor yang mempengaruhi pada presepsi adalah faktor internal seperti 

perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, motivasi dan kerangka acuan 

sedangkan faktor eksternal meliputi stimulus itu sendiri dan keadaan 

lingkungan presepsi itu berlangsung. Persepsi dihasilkan dari para 

stakeholderstermasuk staf danmasyarakat umum. Persepsi berbeda-beda 

mulai dari identifikasi isu kritis dalam taman dan tempat rekreasi sampai 

kepada sebuah visi dari sistem yang ideal dari taman, ruang publik kota, 

tempat rekreasi dan jalan kecil yang diinginkan untuk masyarakat. Informasi 

ini kemudian dapat dipertimbangkan dan dihadapkan pada realitas yang 

dapat diukur yakni informasi yang nyata (Oktora, 2011). 

2) Bandara 

Bandar Udara adalah infrastruktur dengan skala yang besar dan dikelola 

oleh PT. Angkasa Pura dan merupakan Badan Usaha Milik Negara. Bandara 

ini menjadi pintu gerbang suatu daerah yang mampu melayani kegiatan 

penerbangan domestik maupun Internasional (Fitria & Samsul, 2014). 
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Menurut UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Bandar udara 

adalah kawasan di daratan atau perairan dengan batasan-batasan tertentu 

yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, 

naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra 

dan moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan penunjang lainnya,.   

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 pasal 2 

tahun 2001 tentang Kebandarudaraan Bandar udara sebagai salah satu unsur 

dalam penyelenggaraan penerbangan, merupakan tempat untuk 

menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna 

mewujudkan penyediaan jasa kebandarudaraan sesuai dengan tingkat 

kebutuhan. Bandar udara menurut fungsinya dibedakan menjadi: 

a. Simpul dalam jaringan transportasi udara sesuai dengan hirarki fungsinya 

b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional 

c. Tempat kegiatan alih moda transportasi. 

 Bandar udara menurut penggunaanya dibedakan atas: 

a. Bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara kea tau dari luar   

negeri 

b. Bandar udara yang tidak terbuka untuk melayani angkutan udara kea tau dari 

luar negeri. 

Bandra udara menurut klasifikasinya dibedakan dalam beberapa kelas 

berdasarkan fasilitas dan kegiatan oprasional Bandar udara dan jenis 
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pengendalian ruang udara di sekitarnya. Bandar udara menurut statusnya 

dibedakan menjadi: 

a. Bandar udara umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum  

b. Bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri 

guna menunjang kegiatan tertentu. 

Bandar udara menurut PT (Persero) Angkasa Pura I adalah lapangan 

udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan 

minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk 

masyarakat. 

3) Dampak 

Dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat 

adanya aktifitas manusia (Suratmo, 2004). Dampak suatu proyek 

pembangunan pada aspek sosial ekonomi khususnya untuk negara 

berkembang terdapat pada komponen-komponen berikut yang ditetapkan 

sebagai indikator sosial ekonomi antara lain : 1) penyerapan tenaga kerja 2) 

berkembangnya struktur ekonomi, yaitu timbulnya aktifitas perekonomian lain 

akibat proyek tersebut seperti toko, warung, restoran, transportasi dan lain-

lain, 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) kesehatan masyarakat. 5) 

persepsi masyarakat. 6) pertambahan penduduk dan lain sebagainya (Suratmo, 

2004). 

Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan 

masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan. Dampak sosial 

muncul ketika terdapat aktifitas : proyek, program atau kebijaksanaan yang 
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diterapkan pada suatu masyarakat. untuk intervensi ini mempengaruhi 

keseimbangan pada suatu sistem masyarakat, pengaruh tersebut bisa positif 

maupun negatif (Sudharto, 1995). 

Menurut (Agustina & Octaviani, 2016) dampak sosial dibagi menjadi dua 

yaitu dampak primer dan dmpak sekunder. Menurut penjelasannya dampak 

primer merupakan dampak yang langsung dirasakan oleh suatu kegiatan. 

Berdasarkan analisisnya memiliki beberapa indikator diantaranya: 

a. Perubahan sistem sosial 

b. Nilai-nilai individu dan kolektif 

c. Perilaku hubungan sosail 

d. Gaya hidup dan ekspresi mode serta 

e. Struktur masyarakat  

4) Sosial Ekonomi 

Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada 

yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Sosial ekonomi 

(Abdulsyani, 1994).  

Sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan 

dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, 19 prestasinya, dan hak-

hak serta kewajibannya dalam hubunganya dengan sumber daya (Soerjono 

Soekanto, 2001). 

Dari definisi di atas mengenai sosial dan ekonomi, dapat disimpulkan 

bahwa sosial ekonomi adalah suatu interaksi masyarakat yang terjadi, dan di 

dalamnya ada proses kegiatan ekonomi yaitu perindustrian, perdagangan, dan 
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lain sebagainya, serta selalu memperhatikan kepentingan masyarakat. 

(Firdaus, 2011) 

5) Pembangunan 

Pembangunan adalah suatu proses dinamis yang meliputi berbagai 

kegiatan yang direncanakan dan terarah dengan melibatkan peranserta 

masyarakat banyak sebagai kekuatan pembaharuan untuk menimbulkan 

perubahanperubahan sosial/struktur sosial yang mendasar maupun 

pertumbuhan ekonomi yang dipercepat tetapi terkendalikan dalam ruang 

lingkup keadilan sosial demi kemajuan dan kualitas hidup dan meningkatkan 

harkat dan martabat manusiawi (Slamet Riyadi, 1981) 

Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses sosial yang 

bersifat integral dan menyeluruh baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun 

perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Dalam 

prakteknya proses pembangunan itu berlangsung melalui siklus produksi 

untuk mencapai suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber dan 

modal, seperti sumber alam, sumber daya kemampuan manusia, sumber 

keuangan, permodalan dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu 

ditingkatkan. Dalam mencapai tujuan dari sasaran pembangunan ini dapat 

timbul efek samping berupa produkproduk bekas dan lainnya yang bersifat 

merusak atau mencemarkan lingkungan, sehingga secara langsung atau tidak 

langsung membahayakan terciptanya tujuan pokok pembangunan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. ( Wawan Kurniawan, 2015). 

6) Persepsi Masyarakat Adanya Bandara Terhadap Sosial Ekonomi 



 

12 
 

a. Bandara Untuk Kegiatan Ekonomi 

Bandara menumbuhkan pusat kegiatan ekonomi baik itu perdagangan 

maupun jasa. Tumbuhnya pusat kegiatan tersebut akan memberikan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar bandara. Sehingga dampak 

yang paling terlihat dari adanya bandara baru di suatu wilayah ialah 

beralihnya unit kegiatan usaha serta berubahnya penggunaan lahan yang 

dilakukan oleh masyarakat sekitar bandara (Afwan anantya, 2015). 

b. Bandara Untuk Kegiatan Sosial 

Pembangunan bandara memberikan dampak sosial terhadap kehidupan 

masyarakat sekitarnya, yakni ditandai dengan bertambahnya mobilitas 

penduduk suatu wilayah. Meningkatnya mobilitas penduduk akan 

mendorong masyarakat untuk berwawasan lebih luas dan memiliki pola 

pikir maju. Selain itu, juga terjadi peningkatan terhadap jaringan sosial 

masyarakat, dengan meningkatnya pelayanan transportasi udara yang 

semakin luas dan lancar, akan menciptakan terjalinnya jaringan sosial 

antar penduduk dan antar lembaga diantara berbagai daerah makin kuat 

dan intensif. Jaringan sosial yang semakin luas, berarti interaksi sosial 

semakin luas pula (Adisasmita , 2012) 

Menurut Winanda (2016) pengaruh  suatu proyek pembangunan pada 

aspek sosial-ekonomi khususnya untuk negara berkembang terdapat pada 

komponen-komponen berikut yang ditetapkan sebagai indikator sosial 

ekonomi masyarakat antara lain : 

(1) penyerapan tenaga kerja 
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(2) berkembangnya struktur ekonomi, yaitu timbulnya aktifitas perekonomian 

lain akibat proyek tersebut seperti toko, warung, restoran, transportasi, dan 

lainlain 

(3) peningkatan pendapatan masyarakat 

(4) kesehatan masyarakat 

(5) persepsi masyarakat 

(6) pertambahan penduduk, dan lain sebagainya. 

2.3 Kerangka Pikir 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir diatas  maka langkah selanjutnya adalah 

dengan melakukan pengujian hipotesis yang membandingkan kondisi sosial 

ekonomi sebelum dan sesudah adanya Bandara. Dalam hal ini hipotesis yang 

diajukan adalah: 

Diduga terdapat perbedaan persepsi masyarakat mengenai kondisi sosial ekonomi 

antara sebelum  dan sesudah adanya Bandara di desa Wirowongso. 


