
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Pengantar 

1.1.1  Latar Belakang 

Perkembangan kota yang semakin meningkat berpengaruh terhadap kebutuhan 

lahan disuatu wilayah. Lahan merupakan suatu sumber daya yang menyediakan 

ruangan (space) yang dapat mendukung semua kebutuhan makhluk hidup. Pada 

dasarnya ruangan yang disediakan sangat terbatas, sementara itu kebutuhan akan 

tanah mempunyai kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik 

untuk kebutuhan perumahan, pertanian, industri dan lain sebagainya (Marindi, 

2015).  

Sujarto (1985) ,didalam Santoso, (2005) menyebutkan bahwa nilai lahan adalah 

lahan yang didasarkan pada kemampuan lahan secara ekonomis dalam hubungannya 

dengan produktifitas dan strategis ekonomisnya. Tinggi atau rendahnya harga lahan 

selalu mengikuti perkembangan tuntutan kebutuhan manusia sehubungan dengan 

adanya upaya-upaya pemanfaatan lahan ditempat tersebut. Semakin tinggi frekuensi 

tuntutan kebutuhan manusia akan ketersediaan lahan disuatu tempat, maka harga 

lahanya akan semakin tinggi pula.  

Harga lahan sangat dipengaruhi parameter-parameter nilai lahan, dimana 

semakin strategis lokasi lahan dengan kota maka nilai lahan akan semakin tinggi. 

Nilai lahan semakin tinggi apabila dekat dengan pusat kegiatan, selain itu juga 

dipengaruhi oleh jarak dari pusat pelayanan, fasilitas kota, dan lain-lain. Faktor non-

manusia berkenaan dengan eksternalitas yang diterima oleh lahan tersebut, jika 

eksternalitas bersifat positif, seperti dekat dengan pusat perekonomian, bebas banjir, 

kepadatan penduduk, dan adanya sarana jalan, maka lahan akan bernilai tinggi jika 

dibandingkan dengan lahan yang tidak menerima eksternalitas, meskipun luas dan 

bentuk tanah itu sama, jika lahan menerima eksternalitas yang bersifat negatif,  
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seperti dekat dengan sampah, jauh dari pusat kota/perekonomian, tidak bebas banjir, 

maka lahan akan bernilai rendah jika dibandingkan dengan lahan yang tidak 

menerima eksternalitas yang negatif (Pearce and Turner, 1990).  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah perolehan data 

mengenai perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada suatu wilayah dengan 

memanfaatkan data citra penginderaan jauh. Data citra penginderaan jauh yang 

digunakan untuk analisis nilai lahan menggunakan citra beresolusi tinggi. Citra 

beresolusi tinggi lebih baik digunakan untuk analisis lebih detil, sebagai contoh 

untuk analisis tingkat perkotaan dengan objek jalan, sungai, penggunaan lahan, dan 

fasilitas umum. Penginderaan jauh memungkinkan perolehan data lebih cepat dan 

mudah dalam estimasi nilai lahan, selain itu dapat menghemat waktu dan biaya. 

Sistem Informasi Geografis dapat menghasilkan informasi baru dengan cepat dan 

mudah.  

Pengolahan data Penginderaan Jauh dan teknologi Sistem Informasi Geografis 

nantinya diharapkan mampu menghasilkan data mengenai nilai lahan yang 

representatif dan dapat menghasilkan data tentang parameter yang mempengaruhi 

nilai lahan secara keruangan, dan nantinya mudah untuk diperbaharui khususnya di 

Kecamatan Mantrijeron. Kecamatan Mantrijeron berada di sisi tenggara Kota 

Yogyakarta yang dikenal dengan sebutan kota budaya dan kota pelajar karena 

terdapat banyak tempat kebudayaan, tempat wisata dan  perguruan tinggi. Faktor 

yang paling berpengaruh terhadap banyaknya pendatang di Kota Yogyakarta adalah 

adanya banyaknya perguruan tinggi. Hal ini membuat Kota Yogyakarta menjadi 

semakin ramai dan kebutuhan akan suatu lahan semakin meningkat. Kecamatan 

Mantrijeron merupakan salah satu kecamatan yang letaknya tidak ditengah kota, 

namun banyak terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian maupun perkebunan 

menjadi lahan terbangun yang sebagian besar digunakan sebagai pemukiman, 

perhotelan, dan pertokoan. Berikut adalah gambar salah satu penggunaan lahan yang 

berada di Kecamatan Mantrijeron yaitu objek pertokoan. 
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Gambar 1.1.1. Pertokoan di Kecamatan Mantrijeron 

Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pada kecamatan ini adalah batas 

sebelah timur kecamatan yang berdekatan dengan Kampung Prawirotaman atau 

“Kampung Turis” yang mempunyai peran besar terhadap pariwisata di Kota 

Yogyakarta. Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingginya nilai lahan di wilayah 

ini adalah Jalan S.O 1 Maret yang merupakan penghubung antara Kabupaten Bantul 

dengan Kota Yogyakarta yang menjadi jalur lalu lintas masyarakat yang bekerja di 

Kota Yogyakarta, maupun jalur wisatawan yang akan berlibur di pantai selatan 

maupun obyek wisata lainnya di Kabupaten Bantul. Dampak pembangunan 

perguruan tinggi UIN Yogyakarta di wilayah Pajangan Bantul turut menjadi faktor 

tingginya nilai lahan di wilayah kecamatan Mantrijeron. 

1.1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana agihan nilai lahan di daerah penelitian? 

2. Faktor dominan apa saja yang mempengaruhi variasi nilai lahan 

khususnya di kecamatan Mantrijeron? 

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang ada, peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Nilai Lahan di Kecamatan 

Mantrijeron Kota Yogyakarta dengan Aplikasi Penginderaan Jauh dan 

Sistem Informasi Geografis” 
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1.1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengestimasi agihan nilai lahan di daerah penelitian. 

2. Menganalisis faktor dominan yang menyebabkan variasi nilai lahan di 

Kecamatan Mantrijeron. 

 

1.1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya 

mengenai analisis estimasi nilai lahan dengan aplikasi penginderaan jauh dan 

sistem informasi geografi. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih 

lahan. 

1.2  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1  Telaah Pustaka 

1.2.1.1. Nilai Lahan 

Nilai lahan atau land value ialah pengukuran nilai lahan yang didasarkan 

kepada kemampuan  lahan  secara  ekonomis  dalam hubungannya  dengan  

produktivitas  dan  strategi ekonomis.  Harga  lahan  adalah penilaian  atas  lahan 

yang diukur berdasarkan harga nominal dalam satuan uang untuk satu satuan 

luas tertentu pada pasaran lahan (Yunus, 2000).  

Nilai lahan dan harga lahan mempunyai arti yang berbeda, akan tetapi 

mempunyai kaitan yang erat. Harga lahan ada karena nilai lahan ada. Sehingga  

harga lahan merupakan  refleksi  dari  nilai lahan, dimana  nilai  lahan  adalah  

perwujudan dari  kemampuan  lahan  sehubungan  dengan pemanfaatan  dan  

penggunaan lahan (Sujarto, 1985). 

Parameter-parameter nilai lahan sangat mempengaruhi harga lahan, dimana 

semakin strategis lokasi lahan dengan kota maka nilai lahan akan semakin tinggi. 

Harga lahan adalah penilaian atas lahan yang diukur berdasarkan harga nominal 

dalam satuan uang untuk satu satuan luas tertentu. 

Pengertian nilai lahan dibedakan antara lahan yang diusahakan (improved 

land) dan lahan yang tidak diusahakan (unimproved land). Sukanto (1985), di 

dalam Ernawati,(2005) mengungkapkan bahwa nilai lahan yang tidak diusahakan 
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adalah harga lahan tanpa bangunan di atasnya. Nilai lahan yang diusahakan 

adalah harga lahan ditambah dengan harga bangunan yang terdapat di 

atasnya.Nilai lahan menurut Chapin, dalam Johara (1990), dapat digolongkan ke 

dalam tiga kelompok antara lain : 

a. Nilai keuntungan yang dihubungkan dengan tujuan ekonomi dan yang 

dapat dicapai dengan jual beli tanah di pasaran bebas. 

b. Nilai kepentingan umum yang dihubungkan dengan kepentingan umum 

dalam perbaikan kehidupan masyarakat. 

c. Nilai sosial yang merupakan hal mendasar bagi kehidupan dan dinyatakan 

penduduk dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, 

kepercayaan dan sebagainya. 

 

1.2.1.2.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Lahan 

1.2.1.2.1. Penggunaan Lahan 

 Penggunaan lahan dimaknai sebagai dampak dari segala kegiatan manusia 

diatas muka bumi yang dipengaruhi oleh keadaan alam (fisik lingkungan) serta 

kegiatan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat suatu wilayah. Penggunaan 

lahan ditentukan oleh keadaan topografi, relief dan ketinggian, aksesibilitas, 

kemampuan dan kesesuaian lahan serta tekanan penduduk. Lahan yang subur 

lebih banyak digunakan untuk pertanian dan biasanya berpenduduk padat 

(Sandy, 1995). Tabel 1.2.1.2.1 adalah tabel sistem klasifikasi penggunaan lahan 

kota yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini. 
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           Tabel 1.2.1.2.1. Sistem Klasifikasi Penggunaan Lahan Kota 

No 

Tingkat  Kerincian Klasifikasi 

Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV 

1 Daerah 

Kota 

Permukiman   -Pola Teratur - Kepadatan  rendah 

- Kepadatan sedang 

-Pola setengah teratur - Kepadatan  rendah 

- Kepadatan sedang 

- Kepadatan tinggi 

-Pola tidak teratur - Kepadatan  rendah 

- Kepadatan sedang 

- Kepadatan tinggi 

- Kepadatan sangat tinggi 

Perdagangan -Pasar 

-Pom bensin 

-Pusat perbelanjaan - Besar – Kecil 

-Pertokoan 

Idustri -Pabrik/perusahaan 

-Gudang 

Transportasi -Jalan 

-Stasiun/terminal -Kereta api/Bus/Angkutan 

Jasa 

-Kelembagaan 

Perkantoran, 

sekolah/kampus 

-Non-kelembagaan Hotel 

Rekreasi -Kebun binatang 

-Lapangan olahraga 

-Stadion 

-Gedung Pertunjukan 

Tempat 

ibadah 

-Masjid 

-Gereja 

Pertanian  -Sawah 

-Tegalan 

-Kebun Campuran 

Hutan -Hutan/Taman wisata 

Lain-lain -Kuburan - Umum 

-Makam pahlawan 

-Lahan kosong 

-Lahan sedang 

dibangun 
Sumber : Sutanto, 1981 dengan sedikit modifikasi 
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1.2.1.2.2.  Aksesibilitas Lahan Positif dan Negatif 

Salah satu faktor dari penentu nilai lahan adalah aksesibilitas lahan. 

Aksesibilitas merupakan keadaan/ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke 

tempat lainnya sehingga memberikan kemudahan untuk bergerak dari suatu 

tempat ke tempat lainnya dengan aman, nyaman, dan dengan kecepatan yang 

wajar. Hargestan didalam Moseley, (1979) berpendapat bahwa aksesibilitas 

dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aksesibilitas sosial dan aksesibilitas fisik. 

Aksesibilitas sosial menyangkut persyaratan sosial ekonomi yang harus dipenuhi 

seseorang untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan, sedangkan 

aksesibilitas fisik adalah jarak yang harus ditempuh seseorang untuk 

mendapatkan pelayanan. 

Aksesibilitas lahan positif didapat dari analisis buffer jarak suatu wilayah 

terhadap parameter aksesibilitas lahan positif yaitu jalan kolektor, jalan lokal, 

dan jalan setapak. Hasil yang didapat akan berpengaruh pada tinggi rendahnya 

nilai lahan. Semakin dekat dengan jalan kolektor, jalan lokal, atau jalan setapak, 

maka akan semakin tinggi nilai lahan. Hal ini dipengaruhi pada kemudahan atau 

aksesibilitas masyarakat. 

Aksesibilitas lahan negatif di dapat dari analisis buffer jarak suatu wilayah 

terhadap parameter aksesibilitas lahan negatif yaitu kuburan dan sungai. 

Semakin jauh dari aksesibilitas negatif maka nilai lahan akan semakin tinggi. Hal 

ini berkaitan dengan potensi atau kemampuan lahan. Semakin dekat dengan 

sungai maka lahan akan semakin berkurang potensinya karena kemungkinan 

akan pengaruh negatif seperti akan terjadinya banjir akan semakin besar, begitu 

juga dengan kuburan yang lebih dominan pada faktor psikologis manusia yang 

tinggal di daerah sekitar kuburan. 

 

1.2.1.2.3.  Kelengkapan Utilitas Umum 

    Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan 

hunian. Utilitas berkaitan erat terhadap kawasan strategis suatu wilayah. 

Semakin lengkap utilitas, maka akan semakin strategis suatu wilayah sehingga 

berpengaruh terhadap nilai lahan. Utilitas berfungsi untuk mendukung 

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 

Contoh dari utilitas umum yaitu tempat ibadah dan fasilitas kesehatan.  
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1.2.1.3.Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh ialah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang 

obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang telah diperoleh 

dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau 

gejala yang dikaji (Sutanto, 1986). Alat yang dimaksud ialah alat pengindera 

atau sensor. Pada umumnya sensor dipasang pada wahana (platform) yang 

berupa pesawat terbang, satelit, pesawat ulang-alik atau wahana lainnya. Hasil 

dari perekaman sensor tersebut berupa data penginderaan jauh. 

Data diterjemahkan menjadi informasi tentang obyek, daerah atau gejala 

yang diindera seperti data penggunaan lahan, sungai, hutan dan jalan. Proses 

dari penerjemahan data menjadi informasi tersebut disebut dengan analisis atau 

interpretasi data. Interpretasi dapat dilakukan secara manual ataupun digital. 

Interpretasi secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan transparasi 

dan interpretasi data secara digital dapat dilakukan dengan menggunakan 

software ArcGis. Interpretasi data yang dilakukan pada penelitian ini secara 

digital yaitu dengan menggunakan software Arcgis. 

Adanya perkembangan teknologi memudahkan dalam mengidentifikasi 

obyek yang ada pada daerah penelitian. Obyek yang dapat terekam dengan data 

penginderaan jauh pada daerah penelitian ini diantaranya obyek permukiman, 

masjid, sungai, ajalan, sekolah, sawah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. 

Data penginderaan jauh yang digunakan adalah citra dengan resolusi tinggi, 

sehingga obyek-obyek detail seperti masjid, permukiman dapat dilihat dengan 

jelas.  

Penginderaan jauh memungkinkan perolehan data lebih cepat dan mudah 

dalam estimasi nilai lahan, karena dapat memperoleh informasi tentang obyek, 

daerah, atau gejala dengan menganalisis data yang telah diperoleh tanpa kontak 

langsung terhadap obyek, daerah, atau gejala yang dikaji selain itu dapat 

menghemat waktu, tenaga dan biaya. Data penginderaan jauh diharapkan dapat 

berguna dalam penelitian analisis nilai lahan di Kecamatan Mantrijeron. Data 

penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan citra 

Quickbird serta dalam pengolahannya menggunakan salah satu software atau 

piranti lunak untuk pengolahan citra yaitu ArcGIS 10.2.  
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1.2.1.4.Citra Quickbird 

Quickbird merupakan satelit pertama yang diluncurkan oleh Digital Globe 

dengan tujuan untuk menghasilkan citra satelit resolusi tinggi untuk kepentingan 

komersial. Quickbird memliki resolusi spasial 0.6 meter untuk citra pankromatik 

(hitam-putih) serta 2.4 meter untuk citra multispektral (berwarna). Citra satelit 

quickbird dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian untuk melakukan 

observasi pada lahan yang luas, petak tanaman hingga per individu tanaman. 

Melakukan identifikasi jenis tanaman dan kondisi tanah, potensi panen, 

efektifitas pengairan, kesuburan tanaman, kandungan air, bidang pertambangan 

untuk memetakan kondisi penutupan lahan pertambangan yang akan dibuka, 

bidang kehutanan memungkinkan pengusaha HPH melakukan inventarisasi luas 

lahan, menghitung potensi kubik kayu, menentukan jalur transportasi kayu, 

mengidentifikasi batas-batas kawasan, mengevaluasi laju kerusakan areal, 

membuat site plan, dan lain sebagainya. 

Citra Satelit Quickbird sering dimanfaatkan untuk keperluan perencanaan 

prasarana fisik di kota maupun di daerah perencanaan tata ruang, identifikasi 

kawasan kumuh, pembuatan site plan, identifikasi wajib pajak, inventarisasi 

pelanggan (telepon, air bersih, listrik, gas), monitoring perubahan penggunaan 

lahan, identifikasi kawasan banjir, dan lain sebagainya. Kemampuan citra 

quickbird dalam mendeteksi obyek dengan ukuran terkecil 0,61 cm, sehingga 

obyek seperti kendaraan akan tampak jelas bentuk dan ukurannya, termasuk 

merekam obyek penggunaan lahan seperti permukiman, masjid, yang terdapat di 

Kecamatan Mantrijeron akan terlihat jelas apabila menggunakan citra quickbird. 

Penggunaan citra quickbird diharapkan dapat berguna dalam analisis nilai lahan. 

Tabel 1.2.1.4 adalah tabel spesifikasi dari citra quickbird yang digunakan dalam 

identifikasi objek di Kecamatan Mantrijeron. 

. 
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  Tabel 1.2.1.4. Spesifikasi Citra Quickbird 

Peluncuran 

Tanggal : 18 Oktober 2001 
Roket Peluncur : Boeing Delta II 
Lokasi Peluncuran : SLC-2W, Vandenberg Air Force Base, 
California 

Orbit 

Tinggi: 450 km, 98 derajat, sun-synchronous inclination 
Revisit Time 1-3.5 hari depending on Latitude (30o off 
nadir) 
Periode orbit : 93.5 minutes 

Perekaman Per Orbit ~128 gigabits (sekitar 57 image area tunggal) 

Lebar Sapuan & Luas 
Area 

Lebar Sapuan : 16.5 kilometer di atas nadir dan 
kemampuan sapuan tanah : 544 km di pusat daerah lintasan 
satelit (hingga ~30° off-nadir) Areas of interest 
Single Area: 16.5 km x 16.5 km 
Strip: 16.5 km x 115 km 

Ketelitian 
Kesalahan radius 23 meter, dan kesalahan linear 17 meter 
(tanpa titik kontrol) 

Resolusi Sensor & 
Spectral Bandwidth 

Pankromatik 
61 centimeter (2 ft) Ground 
Sample Distance (GSD) pada nadir 
Black & White: 445 s/d 900 
nanometer 

Multispektral 
2.4 meter (8 ft) 
GSD pada nadir 
Blue: 450 – 520 
nanometer 
Green: 520 – 600 
nanometer 
Red: 630 – 690 
nanometer 
Near-IR: 760 – 
900 nanometer 

Dynamic Range 11-bit per pixel 

Kapasitas 
Penyimpanan 

128 gigabits 

Spacecraft 
Di desain untuk 5 tahun Berat 2100 Pounds dan Panjang 
3.04 meter 

Sumber : Siva, 2014 
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1.2.1.5.Sistem Informasi Geografis 

        Sistem Informasi Geografis adalah sistem untuk pengelolaan, 

pemrosesan (manipulasi), analisis dan penayangan data secara spasial terkait 

dengan muka bumi (Linden, 1987). Sistem Informasi Geografis dapat diperguna 

kan untuk kepentingan perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber 

daya alam, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Penelitian 

ini menggunakan Sistem Informasi Geografis untuk mengolah data dari obyek 

yang telah disadap dari citra penginderaan jauh, untuk menghasilkan informasi 

baru guna menganalisis nilai lahan di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta. 

Beberapa manfaat Sistem Informasi Geografis lainnya diantaranya dapat 

digunakan sebagai Inventarisasi Sumber Daya Alam, Penataan Ruang, 

Pembangunan sarana-prasarana, Investasi Bisnis dan Ekonomi, dan lain-lain. 

Pengambilan keputusan dalam pemanfaatan Sistem Informasi Geografis 

diperlukan pengetahuan yang didukung oleh konsep yang tertata. Informasi 

yang berkaitan dengan permasalahan harus dipilih dari sejumlah data yang ada 

apabila ingin mengetahui permasalahan yang dihadapi, melalui pemrosesan dan 

analisis. 

Sistem Informasi Geografi dapat menghasilkan informasi baru dengan cepat 

dan mudah serta menghemat waktu dan biaya. Sistem Informasi Geografis 

nantinya diharapkan mampu menghasilkan data mengenai nilai lahan yang 

representatif melalui tahap analisis didalam Sistem Informasi Geografis. Tahap 

analisis yang dilakukan dalam analisis nilai lahan pada penelitian ini antara lain 

buffer, overlay, dan scoring dari beberapa parameter yang mempengaruhi nilai 

lahan dengan hasil akhir berupa peta dan faktor yang mendominasi nilai lahan 

di Kecamatan Mantrijeron kota Yogyakarta. 

Secara garis besar Sistem Informasi Geografis merupakan software yang 

sangat bermanfaat khususnya dalam dunia perencanaan wilayah dan kota 

terutama dalam hal penyajian informasi-informasi secara grafis. Sistem 

Informasi Geografis dapat menyajikan suatu data dengan jelas serta lengkap, 

dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis presentasi dapat disajikan 

dengan lebih baik karena terbantu dengan fitur-fitur pengolahan dan penyajian 

data yang dimiliki oleh aplikasi Sistem Informasi Geografis yang baik. 
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1.2.2  Penelitian Sebelumnya 

Beberapa rujukan yang dipakai dalam penelitian ini merujuk terhadap 

beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya : 

1. Banata Wachid Ridwan (2013) melakukan penelitian dengan judul 

Pemanfaatan Citra Ikonos Dan Sistem Informasi Geografis Untuk Zonasi 

Harga Lahan Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh manfaat 

citra ikonos dalam menghasilkan informasi penggunaan lahan dan 

aksesibilitas lahan, mengetahui sebaran harga lahan yang ada di kecamatan 

Godean. Metode yang digunakan peneliti  menggunakan dua cara 

pengumpulan data, yaitu dengan pengumpulan data primer dan pengumpulan 

data sekunder yaitu survei berdasarkan metode stratified proposional random 

sampling, pengumpulan data primer menggunakan citra satelit, dan analisis 

Sistem Informasi Geografis berdasarkan analisis kuantitatif  berjenjang 

tertimbang melalui beberapa proses. Hasil akhir yang diperoleh yaitu Peta 

zona harga lahan kecamatan Godean. 

 

2. Rulita Maharani Putri (2014) melakukan penelitian  dengan judul  Analisis 

Nilai Jual Objek Pajak dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Geografi di 

Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui agihan nilai jual objek pajak Kecamatan Serengan dengan 

menggunakan aplikasi sistem informasi geografis dan menganalisis 

kecenderungan nilai  jual objek pajak Kecamatan Serengan. Metode yang 

digunakan yaitu survai lapangan dan analisis sistem informasi geografis 

menggunakan kuantitatif berjenjang tertimbang. Hasil akhir yang diperoleh 

yaitu peta estimasi harga lahan Kecamatan Serengan yang kemudian 

dilakukan perhitungan nilai jual objek pajak dan dianalisis secara spasial.  

3. Chandra Pranomo (2011) melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Sebaran Potensi Harga Lahan di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, DIY 

dengan Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebaran harga lahan 

berdasarkan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografi di 

Kecamatan Godean, dan menganalisis sebaran harga lahan di Kecamatan 

Godean.  Metode yang digunakan ada tiga yaitu pengumpulan data berupa 
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teknik interpretasi citra penginderaan jauh, dan pengambilan sampel 

menggunakan  stratified  sampling, serta metode analisis menggunakan 

aplikasi sistem informasi geografis  dengan cara melakuka pemberian harkat 

pada masing-masing parameter, yaitu parameter penggunaan lahan, 

aksesibilitas positif, aksesibilitas negatif, dan kelengkapan utilitas. Hasil 

akhir yakni berupa Peta Sebaran Harga Lahan di Kecamatan Godean. 

4. Lilis Suryani (2015) melakukan penelitian dengan judul Variabel Variabel 

Yang Mempengaruhi Harga Lahan Di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I 

Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui harga lahan di Desa 

Sinduadi dan mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi harga lahan 

di Desa Sinduadi. Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif kuantitatif. 

Analisa data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini 

menggunakan metode survei dengan menggunakan metode sensus dengan 

instrumen kuisioner. Pengumpulan data menggunakan data primer. Hasil 

akhir dari penelitian ini adalah variasi harga lahan. 

5. Safirah Fakhria Hanifati (2016) melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Nilai Lahan di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dengan 

Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengestimasi agihan nilai lahan di daerah 

penelitian dan menganalisis faktor dominan yang menyebabkan variasi nilai 

lahan di kecamatan Mantrijeron. Metode yang digunakan peneliti  

menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu dengan pengumpulan data 

primer dan pengumpulan data sekunder yaitu survei berdasarkan metode 

stratified random sampling, pengumpulan data primer menggunakan citra 

satelit, dan analisis Sistem Informasi Geografis melalui beberapa proses. 

Hasil akhir yang diperoleh yaitu Peta agihan nilai lahan Kecamatan 

Mantrijeron dan Analisis Faktor Dominan Nilai Lahan. 

Tabel 1.2.2 adalah tabel perbandingan beberapa tema penelitian 

sebelumnya berdasarkan judul penelitian, tujuan, metode yang digunakan 

beserta hasik penelitian. 
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Tabel 1.2 2. Tabel perbandingan dengan penelitian sebelumnya 

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Banata 
Wachid 
Ridwan 
(2013) 

Pemanfaatan 
Citra Ikonos 
Dan Sistem 
Infromasi 
Geografis Untuk 
Zonasi Harga 
Lahan Di 
Kecamatan 
Godean 
Kabupaten 
Sleman Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta 

1. Mengetahui 
seberapa jauh 
manfaat citra 
IKONOS dalam 
menghasilkan 
parameter 
penentu harga 
lahan. 

2. Mengetahui 
distribusi spasial 
harga lahan dan 
variabel yang 
mempengaruhi 
harga lahan di 
Kecamatan 
Godean 

Peneliti  menggunakan 
dua cara  

pengumpulan data, 
yaitu dengan  

pengumpulan data 
primer dan  

pengumpulan data 
sekunder yaitu survei  

berdasarkan metode 
stratified proposional 
random sampling,  

pengumpulan data 
primer menggunakan  

citra satelit, dan analisis 
Sistem Informasi 
Geografis berdasarkan  

analisis kuantitatif  
berjenjang tertimbang  

melalui beberapa 
proses. 

1. Peta  Kelas Penggunaan 
Lahan Kecamatan Godean 

2. Peta Aksesibilitas lahan 
Positif Kecamatan Godean 

3. Peta Aksesibilitas Lahan 
Negatif  Kecamatan Godean 

4. Peta Kelangkapan Utilitas 
Umum Kecamatan Godean 

5. Peta Zona Harga Lahan 
Kecamatan Godean 

Chandra  

Pranomo 
(2011)  

Skripsi 

Analisis 
Sebaran  

Potensi Harga 
Lahan  

di Kecamatan 
Godean  

Kabupaten 
Sleman,  

DIY dengan  

Pemanfaatan  

Penginderaan 
Jauh  

dan Sistem 
Informasi  

Geografi 

1. Mengetahui 
sebaran harga  

lahan berdasarkan 
data  

penginderaan jauh 
dan  

sistem informasi 
geografi  

di Kecamatan 
Godean  

2. Menganalisis 
sebaran  

harga lahan di 
Kecamatan  

Godean 

Metode yang digunakan 
ada tiga yaitu  

pengumpulan data 
berupa teknik  

interpretasi citra 
penginderaan jauh, dan  

pengambilan sampel 
menggunakan  

stratified sampling, 
serta metode analisis  

menggunakan aplikasi 
sistem informasi  

geografis dengan cara 
melakukan  

pemberian harkat pada 
masing-masing  

parameter, yaitu 
parameter penggunaan  

lahan, aksesibilitas 
positif, aksesibilitas  

negatif, dan 
kelengkapan utilitas. 

1.  Peta Penggunaan Lahan  

Kecamatan Godean  

2.  PetaUtilitas Kecamatan Godean  

3.  Peta Aksesbilitas Lahan Positif  

Kecamatan Godean  

4.  Peta Aksesbilitas Lahan Negatif  

Kecamatan Godean  

5.  Peta Sebaran Harga Lahan  

Kecamatan Godean 
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Rulita 
Maharani  

Putri 
(2014)  

Skripsi 

 

 

 

 

 

Analisis Nilai 
Jual  

Objek Pajak 
dengan  

Memanfaatkan  

Sistem 
Informasi  

Geografi di  

Kecamatan 
Serengan  

Kota Surakarta 

1. Mengetahui 
agihan NJOP  

Kecamatan Serengan  

dengan 
menggunakan  

Aplikasi Sistem 
Informasi Geografis.  

2. Menganalisis  

kecenderungan 
NJOP  

Kecamatan 
Serengan.   

 

Peneliti  menggunakan 
dua cara  

pengumpulan data, 
yaitu dengan  

pengumpulan data 
primer dan  

pengumpulan data 
sekunder yaitu survei  

berdasarkan metode 
purposive sampling,  

pengumpulan data 
primer menggunakan  

citra satelit, dan analisis 
Sistem Informasi 
Geografis berdasarkan  

analisis kuantitatif  
berjenjang tertimbang  

melalui beberapa proses 

1. Peta Penggunaan Lahan  

Kecamatan Serengan  

2. Peta Utilitas Kecamatan  

Serengan  

3. Peta Aksesbilitas Lahan Positif  

Kecamatan Serengan  

4. Peta Aksesbilitas Lahan Negatif  

Kecamatan Serengan  

5. Peta Estimasi Harga Lahan  

Kecamatan Serengan 

 

 

 

 

 

 

Lilis 
Suryani 
(2015) 

Variabel 
Variabel Yang 
Mempengaruhi 
Harga Lahan Di 
Desa Sinduadi, 
Mlati, Sleman, 
D.I Yogyakarta. 

1. Mengetahui 
harga lahan 
di Desa 
Sinduadi  

2. Mengetahui 
variabel-
variabel 
yang 
mempengar
uhi harga 
lahan di 
Desa 
Sinduadi. 
Penelitian 
ini 
merupakan 
penelitian 
deskripstif 
kuantitatif. 

Penelitian ini 
menggunakan metode 
kuantitatif dengan 
mengumpulkan data 
yang di sajikan dalam 
bentuk angka, 
kemudian di analisa 
menggunakan statistik. 
Pengumpulan data 
menggunakan data 
primer. survei yang 
dilakukan dengan 
menggunakan metode 
sensus dengan 
instrumen kuisioner.  

Variasi harga lahan 

Safirah 
Fakhria 
Hanifati 
(2016) 

Analisis Nilai 
Lahan di 
Kecamatan 
Mantrijeron 
Kota 
Yogyakarta 
dengan Aplikasi 
Penginderaan 
Jauh dan Sistem 
Informasi 
Geografis. 

1. Mengestim
asi agihan 
nilai lahan 
di daerah 
penelitian2. 
Menganalis
is faktor 
dominan 
yang 
menyebabk
an variasi 
nilai lahan 
di 
kecamatan 
Mantrijeron

Metode yang digunakan 
yaitu  

pengumpulan data 
primer dan sekunder. 
Pengumpulan data 
berupa teknik  

interpretasi citra 
penginderaan jauh, dan  

pengambilan sampel 
menggunakan  

stratified random 
sampling, serta metode 

1. Peta agihan nilai lahan 
Kecamatan Mantrijeron 

2.  Analisis Faktor Dominan 
Nilai Lahan. 
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. analisis  

menggunakan aplikasi 
sistem informasi  

geografis dengan cara 
melakukan  

pemberian harkat pada 
masing-masing  

parameter, yaitu 
parameter penggunaan  

lahan, aksesibilitas 
positif, aksesibilitas  

negatif, dan 
kelengkapan utilitas 
umum. 
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1.2.3  Kerangka Penelitian 

Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan 

permukiman semakin tinggi. Alih fungsi lahan terjadi akibat dampak dari 

pemenuhan kebutuhan akan lahan penduduknya. Estimasi terhadap nilai lahan suatu 

daerah berguna dalam memberikan informasi penting bagi masyarakat dalam 

penentuan lahan di suatu wilayah. Informasi estimasi nilai lahan dapat dilakukan 

melalui pendekatan dari beberapa parameter yang mempengaruhi nilai lahan, 

diantaranya penggunaan lahan, aksesibilitas positif, aksesibiltas negatif, dan 

kelengkapan utilitas umum. 

Penggunaan lahan merupakan parameter yang paling penting dalam nilai 

lahan karena merupakan salah satu wadah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya 

untuk melakukan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan perubahan lahan yang terjadi 

yang mana akan mempengaruhi nilai lahan di suatu wilayah. Penggunaan lahan 

berupa pusat perbelanjaan, tempat ibadah, maupun fasilitas kesehatan dianggap 

paling berpengaruh bagi daerah sekitar, karena mempunyai lokasi strategis yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap tingginya nilai lahan. 

Aksesibilitas dibagi menjadi 2, yaitu aksesibilitas positif dan aksesibilitas 

negatif. Aksesibilitas positif mempunyai pengaruh yang baik terhadap lahan 

disekitarnya. Jarak lahan terhadap jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan setapak akan 

berpengaruh terhadap kemudahan atau aksesibilitas masyarakat dalam mencapai 

tempat tujuan sehingga akan berpengaruh terhadap tingginya nilai lahan.  

Aksesibilitas negatif adalah jarak lahan terhadap sungai dan kuburan umum. 

Nilai lahan rendah apabila jarak lahan terhadap aksesibilitas negatif berdekatan. 

Nilai lahan rendah apabila dekat dengan sungai, karena sungai berpotensi terjadi 

banjir, begitu juga dengan kuburan yang akan mempengaruhi psikologis manusia 

yang tinggal di sekitarnya. 

Kelengkapan utilitas umum berkaitan dengan tinggi rendahnya nilai lahan 

karena semakin lengkap fasilitas yang ada pada daerah tersebut, maka akan 

semakin strategis lokasi lahan. Dalam penelitian ini kelengkapan utilitas umum 

yang digunakan sebagai parameter nilai lahan diantaranya yaitu fasilitas 

pendidikan, fasilitas kesehatan, & tempat ibadah.  

Parameter penggunaan lahan dapat disadap dengan cara interpretasi dan 

digitasi berdasarkan delapan unsur interpretasi dari citra quicbird tahun 2012. Cek 
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lapangan dan interpretasi ulang untuk parameter penggunaan lahan dilakukan agar 

hasil yang didapat lebih akurat. Data aksesibilitas positif, aksesibilitas negatif dapat 

diperoleh dengan cara buffering. Hasil dari buffering tersebut dilakukan scoring 

kemudian dianalisis overlay dengan cara memasukkan empat parameter yang 

mempengaruhi nilai lahan yaitu penggunaan lahan, aksesibilitas positif, 

aksesibilitas negatif, dan kelengkapan utilitas umum yang telah diklasifikasi dan 

telah diberikan harkat pada masing-masing parameternya. Semua parameter 

tersebut dioverlay dan diberikan bobot pada setiap parameternya hingga 

mendapatkan skor total untuk mendapatkan kelas estimasi nilai lahan. Hasil overlay  

tersebut dapat dilakukan analisis mengenai faktor dominan yang mempengaruhi 

agihan estimasi nilai lahan melalui data attribut hasil overlay beberapa parameter 

nilai lahan. Berikut adalah kerangka pikir pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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1.3  Metode Penelitian 

Penelitian tentang nilai lahan menggunakan teknik survei stratified random 

sampling yaitu pengambilan sampel dengan memperhatikan tingkatan di dalam 

populasi. Penggunaan lahan didapat dari interpretasi dan digitasi berdasarkan 

delapan unsur interpretasi dari citra Quicbird Tahun 2012 dan diolah dengan Sistem 

Informasi Geografi untuk mendapatkan parameter seperti penggunaan lahan, 

aksesibilitas positif, aksesibilitas negatif, dan kelengkapan utilitas umum.  

Aksesibilitas positif dan aksesibilitas negatif dapat diperoleh dengan cara 

buffering. Pengharkatan dilakukan pada masing – masing hasil buffer dan diberikan 

harkat yang kemudian dilakukan analisis overlay. Empat parameter yang 

mempengaruhi nilai lahan yaitu penggunaan lahan, aksesibilitas positif, aksesibilitas 

negatif, dan kelengkapan utilitas umum yang telah di klasifikasi dan telah diberikan 

harkat pada masing-masing parameternya kemudian dilakukan proses overlay dan 

diberikan bobot pada setiap parameternya hingga mendapatkan skor total untuk 

mendapatkan kelas estimasi nilai lahan.  

Peta satuan lahan dibuat untuk mengetahui hubungan dari masing – masing 

parameter diantaranya penggunaan lahan, aksesibilitas posistif, aksesibilitas negatif, 

dan kelengkapan utilitas umum terhadap penggunaan lahan yang ada di Kecamatan 

Mantrijeron sehingga dalam penelitian ini hasil penilaian suatu lahan akan lebih 

akurat. 

Uji akurasi dilakukan guna menguji tingkat ketelitian hasil interpretasi, 

sekaligus update data sesuai dengan keadaan real di lapangan. Wawancara 

penduduk setempat dilakukan untuk melengkapi data harga lahan di Kecamatan 

Mantrijeron Kota Yogyakarta. 

 

1.3.1  Teknik Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan untuk menentukan titik sampel cek lapangan yaitu 

dengan melakukan metode teknik survei stratified random sampling dengan 

pengambilan sampel dengan memperhatikan tingkatan di dalam populasi. Cek 

lapangan dilakukan berdasarkan hasil digitasi dari citra quickbird. Hasil dari cek 

lapangan akan dicocokkan dengan hasil interpretasi sebelumnya atau dengan bahasa 

lain direinterpretasi sehingga menjadi satuan pemetaan penggunaan lahan yang 

benar.  
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1.3.2  Tahap Pengumpulan Data 

Persiapan pertama yang dilakukan adalah membuat peta administrasi 

Kecamatan Mantrijeron, citra quickbird wilayah Kecamatan Mantrijeron, dan data 

statistik Kecamatan Mantrijeron. 

Mempersiapkan alat untuk kegiatan penelitian berupa laptop untuk mengolah 

data citra penginderaan jauh dengan menggunakan ArcGIS 10.2, microsoft office 

word 2010 untuk dokumentasi penulisan laporan skripsi. 

 

1.3.3  Instrumen Penelitian 

1.3.4.1.Alat  

1. Seperangkat laptop dengan spesifikasi Intel(R) Core(TM) i3-2330M CPU @ 

2.2 GHz, RAM 4.00, VGA 64 bit, digunakan untuk proses pengolahan citra, 

digitasi, dan penyimpanan data.  

2. Printer, Canon iP2770, digunakan untuk mencetak laporan dan peta-peta 

hasil penelitian. 

3. GPS digunakan untuk perolehan sampel data. 

4. Software ArcGIS versi 10.2.2 untuk menerima, memasukkan, mengolah, 

menyimpan data, sampai proses presentasi data.  

5. Kamera Canon IXUS 130. 

1.3.4.2. Bahan  

1. Batas administrasi Kecamatan Mantrijeron (.shp) dari BAPPEDA Propinsi 

DIY 

2. Citra Quickbird tahun 2012 dari BAPPEDA Propinsi DIY 

3. Kecamatan Mantrijeron dalam angka 2015, yang terdiri dari Luas Wilayah, 

Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Kota 

Yogyakarta dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Yogyakarta. 

4. Peta RBI Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta 

 

1.3.4  Tahap Pemrosesan Data 

1.3.4.1. Pemrosesan Data Vektor Parameter Nilai Lahan 

Pemrosesan data vektor dilakukan dengan cara ekstrasi citra quickbird 

dengan interpretasi dan digitasi berdasarkan delapan unsur interpretasi yaitu 
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rona/warna, bentuk, ukuran, pola, tekstur, bayangan, situs, dan asosiasi dari 

citra quicbird Tahun 2012. Informasi yang didapat dari citra quickbird yaitu 

penggunaan lahan. Survei lapangan dan interpretasi ulang untuk parameter 

penggunaan lahan dilakukan agar hasil yang didapat lebih akurat. 

  

1.3.4.2. Cek Lapangan 

Metode yang digunakan untuk menentukan titik sampel cek lapangan yaitu 

dengan melakukan teknik survei stratified random sampling yaitu 

pengambilan sampel dengan memperhatikan tingkatan di dalam populasi. 

Cek lapangan dilakukan berdasarkan hasil digitasi dari citra quickbird dan 

peta dasar. Hasil dari cek lapangan akan dicocokkan dengan hasil interpretasi 

sebelumnya atau dengan bahasa lain direinterpretasi sehingga menjadi satuan 

pemetaan penggunaan lahan yang benar.  

 

1.3.4.3. Uji Akurasi 

Uji interpretasi bertujuan untuk mengetahui kebenaran hasil interpretasi 

pada Citra Quickbird tahun 2012 dengan hasil cek lapangan terhadap 

penggunaan lahan. Uji akurasi di dapat dari sampel benar di bagi dengan 

jumlah seluruh sampel dan disajikan dalam satuan persen (%). Nilai akurasi 

dinyatakan baik apabila hasil keakuratannya lebih dari 85%. Apabila 

hasilnya kurang dari 85% maka perlu dilakukan interpretasi ulang karena 

dianggap tidak layak untuk digunakan sebagai penelitian. Berikut adalah 

rumus perhitungan untuk menguji tingkat akurasinya. 

 

Ketelitian Interpretasi  = 
� � � � �  � � � � � � � � � � � �  � � � �  � � � � � �  � � � � � � � � � �

� � � � � �  � � � � �  � � � � � �  � � � �  � � � � � � �
 x 100% 

 

1.3.5  Tahap Analisis Data 

1.3.5.1. Penggunaan Lahan 

     Penggunaan lahan sangat berpengaruh terhadap penentuan nilai lahan 

karena nilai lahan akan tinggi apabila penggunaan lahan yang digunakan 

bersifat menguntungkan seperti penggunaan lahan berupa perdagangan dan 

Jasa. Sedangkan bentuk penggunaan lahan yang mempunyai harkat paling 

rendah adalah Pertanian (Sawah, Tegalan, dan Perkebunan). Tabel 1.3.6.1.1.  
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adalah tabel klasifikasi penggunaan lahan yang menjadi acuan pada penelitian 

ini. Tabel 1.3.6.1.2 adalah tabel klasifikasi penggunaan lahan yang telah di 

modifikasi sesuai dengan keadaan di lapangan. 

                         Tabel 1.3.6.1.1  Klasifikasi Penggunaan Lahan 

Kelas Unit Pemetaan Harkat 

I Perdagangan & Jasa 4 

II Permukiman & Industri 3 

III Lahan kosong 2 

IV Sawah & Tegalan 1 

Sumber : Iswari, 2013  

      

 Tabel 1.3.6.1.2  Klasifikasi Penggunaan Lahan  

Kelas Unit Pemetaan Harkat 

I Perdagangan & Jasa 4 

II Permukiman & Industri 3 

III Lahan kosong 2 

IV Pertanian (Sawah, Tegalan, dan Perkebunan) 1 

Sumber : Iswari, 2013 dengan modifikasi 

 

1.3.5.2.Aksesibilitas Lahan Positif 

Aksesibilitas positif dilihat dari lokasi terhadap jalan kolektor, jalan lokal, jalan 

setapak. Satuan pemetaan dibuat untuk aksesibilitas positif dengan cara buffering 

suatu lahan berdasarkan jaraknya terhadap jalan kolektor, lokal, dan lahan terhadap 

jalan setapak. Buffer adalah pengukuran jarak di sekitar obyek yang mencerminkan 

keterpengaruhan area sekitar dengan obyek yang terkait. Jarak antar lahan dengan 

obyek tertentu mempengaruhi nilai lahan yang bersangkutan (aksesibilitas). 

Buffering menghasilkan data area yang mengelilingi jalan dan dikelaskan sesuai 

dengan pengaruhnya terhadap lahan. Semakin dekat dengan jalan maka nilai lahan 

akan diasumsikan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya, semakin jauh dengan jalan 

maka nilai lahan diasumsikan akan semakin rendah. Jarak lahan terhadap  
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jalan kolektor akan mempunyai bobot yang lebih besar, hal ini dikarenakan jalan 

kolektor mempunyai pengaruh yang besar dalam penentuan nilai lahan. Proses 

Overlay dilakukan agar menghasilkan skor total yang dibagi menjadi tiga kelas. 

Tabel 1.3.6.2.1 adalah tabel parameter yang menjadi acuan pada penelitian ini. Tabel 

1.3.6.2.2 adalah tabel aksesibilitas positif dan harkat yang telah dilakukan 

modifikasi sesuai keadaan di lapangan. 

          Tabel 1.3.6.2.1 Parameter Aksesibilitas Positif dan Harkatnya  

No Aksesibilitas Kelas Jarak Harkat 
1 Jalan terhadap jalan arteri I 

II 
III 
IV 

<50 meter 
50-150 meter 
150-500 meter 
>500 meter 

4 
3 
2 
1 

2 Jalan terhadap jalan kolektor I 
II 
III 
IV 

<50 meter 
50-150 meter 
150-500 meter 
>500 meter 

4 
3 
2 
1 

3 Jalan terhadap jalan lokal I 
II 
III 
IV 

<50 meter 
50-150 meter 
150-500 meter 
>500 meter 

4 
3 
2 
1 

4 Jarak terhadap lembaga 
pendidikan 

I 
II 
III 
IV 

<50 meter 
50-150 meter 
150-500 meter 
>500 meter 

4 
3 
2 
1 

5 Jarak terhadap pusat 
pemerintahan 

I 
II 
III 
IV 

<50 meter 
50-150 meter 
150-500 meter 
>500 meter 

4 
3 
2 
1 

Sumber : Iswari, 2013 

Tabel 1.3.6.2.2 Parameter Aksesibilitas Positif dan Harkatnya 

No Aksesibilitas Kelas Jarak Harkat 
1 Jalan terhadap jalan kolektor I 

II 
III 
IV 

<50 meter 
50-150 meter 
150-500 meter 
>500 meter 

4 
3 
2 
1 

2 Jalan terhadap jalan lokal I 
II 
III 
IV 

<50 meter 
50-150 meter 
150-500 meter 
>500 meter 

4 
3 
2 
1 

3 Jalan terhadap jalan setapak I 
II 
III 
IV 

<50 meter 
50-150 meter 
150-500 meter 
>500 meter 

4 
3 
2 
1 

Sumber : Iswari, 2013 dengan modifikasi 
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Faktor jauh dekatnya penggunaan lahan terhadap suatu jalan sangat berpengaruh, 

sebagai contoh <50 meter jarak lahan terhadap jalan kolektor lebih banyak diminati 

masyarakat dibandingkan jarak lahan terhadap jalan kolektor <500 meter, 

pengharkatan ini berlaku pada jalan lokal dan jalan setapak. 

Peta aksesibilitas positif didapat dari hasil overlay antara buffer masing – masing 

jalan, yaitu jalan kolektor, jalan lokal, jalan setapak yang telah diberi harkat. Setelah 

semua diberi harkat kemudian dilakukan perhitungan skor total yang nantinya 

dikelaskan sesuai dengan kelas yang telah ditentukan.  

 

1.3.5.3.Aksesibilitas Lahan Negatif 

 Aksesibilitas negatif memberikan nilai negatif terhadap penggunaan lahan yang 

ada di sekitarnya. Aksesibilitas negatif dapat dilihat dari lokasi lahannya atau jarak 

lahan terhadap sungai dan kuburan umum dengan cara buffering terhadap lokasi 

tersebut. Hasilnya akan diperoleh satuan pemetaan yang kemudian dikelaskan.  

Tabel 1.3.6.3.1 adalah tabel parameter aksesibilitas negatif, kelas, dan harkatnya 

yang menjadi acuan pada penelitian ini. Tabel  1.3.6.3.2 adalah tabel parameter 

aksesibilitas negatif, kelas, dan harkatnya yang telah dilakukan modifikasi sesuai 

keadaan di lapangan. 

           Tabel 1.3.6.3.1. Parameter Aksesibilitas Negatif, Kelas, dan Harkatnya  

No  Aksesibilitas  Kelas  Jarak  Harkat  

1 Jarak terhadap sungai I <200 meter 2 

II >200 meter 1 

2 Jarak terhadap sumber 

polusi 

I <200 meter 2 

II >200 meter 1 

3 Jarak terhadap kuburan I <200 meter 2 

  II >200 meter 1 

      Sumber: Iswari, 2013  
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Tabel 1.3.6.3.2. Parameter Aksesibilitas Negatif, Kelas, dan Harkatnya  

No  Aksesibilitas  Kelas  Jarak  Harkat  

1 Jarak terhadap sungai I <200 meter 2 

II >200 meter 1 

2 Jarak terhadap kuburan I <200 meter 2 

  II >200 meter 1 

     Sumber: Iswari, 2013 dengan modifikasi  

 

1.3.5.4.Kelengkapan Utilitas Umum 

Kelengkapan utilitas umum yang dimaksud adalah adanya fasilitas umum 

yang terdapat di Kecamatan Mantrijeron, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas 

pendidikan, dan tempat ibadah. Kelengkapan utilitas umum berpengaruh 

terhadap nilai lahan. Semakin banyaknya fasilitas umum yang ada maka 

semakin banyak sarana penunjang untuk pelayanan masyarakat, sehingga 

nilai lahannya akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.  

 

Intensitas kelengkapan Utilitas Umum =
� � � � �  � � � � � � � �  � � � �

� � � �  � � � �  (Km2)
 

                               

1.3.5.5.Klasifikasi Nilai Lahan 

Klasifikasi nilai lahan dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan 

harkat setiap parameter penentu nilai lahan dengan rumus :  

 

 

Keterangan : 

PL       : Penggunaan Lahan 

ALP    : Aksesibilitas Lahan Positif 

KU      : Kelengkapan Utilitas umum 

ALN    : Aksesibilitas Lahan Negatif 

 

Masing–masing parameter diberikan bobot dengan seberapa besar pengaruh 

yang ditimbulkan untuk penentuan nilai lahan. Rumus dimasukkan setelah 

Nilai Lahan = PL + ALP + KU – ALN 
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masing–masing unsur telah lengkap dan sesuai. Jumlah harkat total dari beberapa 

parameter yang diperoleh setelah melalui tahapan pengharkatan akan dijadikan  

sebagai acuan dalam pengklasifikasian kelas nilai lahan. Berdasarkan hasil 

pengklasifikasian tersebut dapat dianalisis sebaran nilai lahan dengan membuat 

peta agihan nilai lahan di Kecamatan Mantrijeron, kemudian dilakukan observasi 

lapangan untuk mengetahui estimasi harga lahan yang mewakili tiap kelas 

klasifikasi nilai lahan.   

 

1.3.5.6.Faktor Dominan yang Mempengaruhi Nilai Lahan 

Faktor dominan dapat diketahui melalui parameter penentu nilai lahan yang paling 

sering muncul di Kecamatan Mantrijeron. Faktor dominan yang kemungkinan 

muncul diantaranya faktor penggunaan lahan, faktor aksesibilitas positif, faktor 

aksesibilitas negatif, dan kelengkapan utilitas umum. Faktor atribut dapat diketahui 

dari tabel atribut yang terdapat pada software ArcGIS. Atribut dari nilai lahan 

tersebut akan di ekspor yang kemudian diolah dengan software microsoft acces dan 

dipresentasikan dalam bentuk grafik. Hubungan antara nilai harkat masing-masing 

parameter nilai lahan terhadap nilai harkat total pada nilai lahan akan dijelaskan 

melalui grafik yang kemudian dianalisis faktor parameter yang paling sering muncul 

dan yang paling berpengaruh pada klasifikasi nilai lahan yang berada pada 

Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta. 
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: input                    : proses                   : output 

Gambar  1.3.5. Diagram alir penelitian 
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1.4  Batasan Operasional 

Nilai lahan 

Nilai lahan adalah lahan yang didasarkan pada kemam 

puan lahan secara ekonomis dalam hubunganya dengan produktifitas dan 

strategis ekonomisnya (Sujarto, 1985 dalam Santoso, 2005) 

Penggunaan Lahan 

Segala campur tangan manusia baik secara temporal maupun permanen 

terhadap kumpulan sumberdaya alam dan buatan yang secara keseluruhan 

disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik kebendaan atau 

spiritual atau keduanya (Malingreau) 

Harga Lahan 

Penilaian harga lahan yang diukur dari harga nominal dalam satuan uang untuk 

satuan luas lahan pada pasaran lahan (Djoko Sutarto dalam Meyliana, 1996) 

Aksesibilitas  

Suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna 

lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah tidaknya lokasi tersebut dicapai 

melalui sistem jaringan transportasi (Parawangsa, 2000) 

Aksesibilitas negatif 

Aksesibilitas lahan yang menyebabkan harga suatu lahan rendah (Sismawati, 

2005) 

Aksesibilitas positif  

Aksesibilitas lahan yang menyebabkan harga suatu lahan tinggi (Sismawati, 

2005) 

Interpretasi citra  

Proses memperoleh informasi dengan citra sebagai sumber atau sebagai 

perantaranya (Sutanto, 1979) 

Utilitas umum 

Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan 

hunian. 
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Kota 

Bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami 

dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak 

kehidupan yang heterogen dan materialistik dibanding daerah belakangnya. 

Penginderaan Jauh 

Ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah atau gejala 

dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa 

kontak langsung dengan obyek atau daerah atau gejala yang dikaji (Lillesand & 

Kiefer, 1978) 

Sistem Informasi Geografis 

Suatu sistem informasi untuk pengolahan data. Meliputi penyimpanan, 

pemrosesan, manipulasi, analisis, serta penyajian data, dimana data tersebut 

secara keruangan terkait dengan muka bumi (Linden, 1987) 

 


