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Abstrak 

Lahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap 

manusia. Kebutuhan lahan di suatu kota dari tahun ke tahun selalu berkembang 

sejalan dengan meningkatnya aktivitas kegiatan penduduknya. Perkembangan 

kota yang paling menonjol terlihat dari adanya perkembangan jumlah penduduk 

dan bangunan yang ada di kota tersebut. Fenomena perkembangan jumlah 

tersebut, akan semakin meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan 

peningkatan fungsi dan peranan lahan di kota, serta peningkatan aktivitas yang 

ada di dalam suatu kota. Kecamatan Mergangsan adalah salah satu kecamatan di 

Kota Yogyakarta yang strategis dan dekat dengan pusat kota menyebabkan tingkat 

permintaan lahan di kecamatan ini tinggi dan berpengaruh terhadap naiknya 

tingkat nilai lahan. Agar perkembangan nilai lahan dapat dimonitoring, maka 

diperlukan suatu analisa untuk mengetahui agihan nilai lahan dan analisa faktor 

dominan yang mempengaruhi nilai lahan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei dengan teknik Stratified Purpose Sampling, 

dianalisa overlay menggunakan kuantitatif berjenjang, dan dikelaskan dengan 

klasifikasi data Equal Interval. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu penggunaan lahan, aksesibilitas positif, aksesibilitas negatif, dan 

kelengkapan utilitas. Berdasarkan hasil berupa Peta Nilai Lahan Kecamatan 

Mergangsan yang terbagi menjadi 3 kelas yaitu kelas tinggi, sedang, dan rendah. 

Kelurahan yang memiliki nilai lahan paling tinggi yaitu Kelurahan Keparakan 

dengan luas lahan 38,37 ha dengan persentase 80,95 % . Untuk kelurahan yang 

memiliki nilai lahan paling rendah yaitu Kelurahan Wirogunan yaitu 17,92 % 

dengan luas lahan 14,02 ha. Faktor aksesibilitas positif merupakan faktor yang 

paling berpengaruh pada tingginya nilai lahan  di Kecamatan Mergangsan yaitu 

banyaknya jalan lokal yang tersebar sehingga mempermudah masyarakat untuk 

menuju suatu tempat. 

Kata Kunci: Nilai Lahan, Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan Jauh. 

Abstract 

Land is one of the basic needs that must be fulfilled by every human being. Land 

needs in a city from year to year is always growing in line with the increased 

activity of the population. The development of the most prominent city seen from 

the development of population and buildings in the city. The phenomenon of the 

development of these numbers, will increase over time along with the 

improvement of functions and role of land in the city, as well as an increase in 

activity within a city. Mergangsan district is one of the districts in Yogyakarta 
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City which is strategic and close to the city center causing the demand of land in 

this district is high and influential to the increase of land value level. In order to 

develop the value of land can be monitored, it is needed an analysis to know the 

value of land and analysis of dominant factors that affect the value of land. The 

method used in this research is survey method with Stratified Purpose Sampling 

technique, analyzed the overlay using quantitative tiered, and explained by Equal 

Interval data classification. The parameters used in this research are land use, 

positive accessibility, negative accessibility, and completeness of utility. Based on 

the results of the Map Land Value Mergangsan District is divided into 3 classes of 

high, medium, and low. Kelurahan which has the highest land value is Keparakan 

Village with a land area of 38.37 ha with a percentage of 80.95%. For the village 

that has the lowest land value is Wirogunan village is 17.92% with a land area of 

14.02 ha. Positive accessibility factor is the most influential factor on the high 

value of land in Mergangsan District that is the number of local roads spread so as 

to facilitate the community to get somewhere. 

Keywords: Land Value, Geographic Information System and Remote Sensing. 

 

1. PENDAHULUAN 

Bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah dapat mempengaruhi 

peningkatan kebutuhan hidup lain seperti kebutuhan lahan, ekonomi, sosial, dan 

lain sebagainya. Kebutuhan lahan yang tinggi memungkinkan terjadi persaingan 

untuk mendapatkannya, mengingat luas lahan yang tidak berubah. Bukti 

meningkatnya kebutuhan lahan dapat dilihat dari pergeseran penggunaan lahan 

dari non terbangun menjadi lahan terbangun, dari lahan kurang produktif menjadi 

lahan produktif di bidang ekonomi, misalnya permukiman dijadikan pertokoan di 

sepanjang jalan dan banyaknya muncul perhotelan serta cafe.  

Kondisi lahan yang menguntungkan akan memiliki nilai lahan yang tinggi 

sedangkan lahan yang kurang berpotensi akan memiliki lahan yang rendah, 

sehingga diperlukan penilaian lahan secara spasial. Penilaian lahan secara spasial 

dalam hal ini mempermudah dalam analisis nilai lahan. Penentuan tingkat nilai 

lahan memiliki kecenderungan meningkat secara dinamis berdasarkan faktor-

faktor dan karakter potensi yang dimiliki lahan. Faktor yang mempengaruhi nilai 

lahan adalah penggunaan lahan, kelengkapan utilitas umum, aksesibilitas lahan 

positif, dan aksesibilitas lahan negatif. 
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Kecamatan Mergangsan merupakan salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta 

yang terletak di bagian selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Bantul. 

Kecamatan Mergangsan merupakan daerah yang strategis karena dekat dengan 

pusat Kota Yogyakarta, sehingga pembangunan sosial ekonomi di wilayah ini 

tinggi, mendorong dilakukannya penelitian mengenai analisis nilai lahan untuk 

mengimbanginya. 

Teknologi penginderaan jauh dan SIG merupakan perpaduan yang mudah 

untuk memperoleh data spasial dan menyajikan informasi dalam penentuan 

analisis nilai lahan di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. Atas dasar latar 

belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Nilai 

Lahan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta Menggunakan Aplikasi SIG dan 

Penginderaan Jauh”. 

1.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah agihan tingkat nilai lahan di Kecamatan Mergangsan Kota 

Yogyakarta?. 

2. Faktor dominan apa yang mempengaruhi nilai lahan di Kecamatan 

Mergangsan Kota Yogyakarta?. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. menganalisa agihan tingkat nilai lahan di Kecamatan Mergangsan Kota 

Yogyakarta, dan 

2. menganalisa faktor dominan yang mempengaruhi nilai lahan di Kecamatan 

Mergangsan Kota Yogyakarta 
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1.3 Kegunaan Penelitian 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut :  

1. mengetahui agihan tingkat nilai lahan di Kecamatan Mergangsan Kota 

Yogyakarta. 

2. mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi nilai lahan di Kecamatan 

Mergangsan Kota Yogyakarta. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian  ini yaitu menggunakan metode 

survei dengan teknik Stratified Purposive Sampling dan dianalisis dengan 

metode overlay kuantitatif berjenjang menggunakan beberapa parameter untuk 

proses memperoleh peta agihan nilai lahan, kemudian dilakukan survei 

lapangan untuk mengetahui kesesuaian nilai lahan dan harga lahan di 

Kecamatan Mergangsan. Parameter yang digunakan untuk mendapatkan hasil 

nilai lahan yaitu penggunaan lahan, aksesibilitas positif, kelengkapan utilitas 

dan aksesibilitas negatif. Hasil overlay kemudian diklasifikasikan menjadi 3 

kelas yaitu tinggi, sedang, dan rendah.  

 

2.1 Harkat Parameter Penentu Nilai Lahan 

Di setiap parameter diberi harkat sesuai dengan nilainya. Berikut tabel 

harkat pada setiap parameter :  

a. Penggunaan lahan 

Tabel 1. Kelas dan Harkat Parameter Penggunaan Lahan 
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Sumber: Meyliana, 1996 dalam Reni Dwi 2015 dengan modifikasi 

b. Aksesibilitas Positif 

Tabel 2. Kelas dan Harkat Parameter Aksesibilitas Positif 

 

Sumber : Meyliana, 1996, dalam Reni Dwi 2015 

c. Kelengkapan Utilitas 

Perhitungan harkat untuk tingkat kelengkapan utilitas setiap desa di 

Kecamatan Mergangsan yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

X  = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐔𝐦𝐮𝐦 

𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐃𝐞𝐬𝐚
 

X =Intensitas Kelengkapan Utilitas 

Umum 

d. Aksesibilitas Negatif 

Tabel 3. Kelas dan Harkat Parameter Aksesibilitas Negatif 

 

Sumber: Meyliana 1996 dalam Iswari, 2013 dengan modifikasi 
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2.2 Klasifikasi Nilai Lahan 

Menentukan klasifikasi nilai lahan dengan cara menjumlahkan harkat 

setiap parameter penentu nilai lahan atau dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Nilai lahan = PL + ALP + KU – ALN 

Keterangan : 

PL : Penggunaan Lahan 

ALP : Aksesibilitas Lahan Positif 

KU : Kelengkapan Utilitas 

ALN : Aksesibilitas Lahan Negatif 

 

2.3 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir pada penelitian ini menunjukkan proses langkah – langkah 

dari awal pengumpulah data sampai dengan hasil akhir. Berikut gambar 1 

adalah gambar diagram alir penelitian. 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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2.4 Analisis Data 

A. Tumpang susun dan Klasifikasi 

Tumpang susun atau overlay merupakan menggabungkan antara dua atau 

lebih data grafis untuk dapat diperoleh data grafis baru yang mempunyai 

satuan pemetaan (unit pemetaan) gabungan dari beberapa data grafis 

tersebut, meliputi peta penggunaan lahan, peta aksesibilitas positif, peta 

kelengkapan utilitas umum, dan peta aksesibilitas negatif. 

a. Metode Analisis GIS Kuantitatif Berjenjang 

Metode Analisis GIS Kuantitatif berjenjang digunakan untuk mengetahui 

daerah yang memiliki nilai lahan tinggi hingga rendah. Metode ini 

digunakan karena banyaknya faktor yang memiliki harkat berbeda-beda 

sesuai dengan bobotnya.  

b. Metode Klasifikasi Data Equal Interval (Interval Kelas Konstan) 

Dalam metode klasifikasi ini, masing-masing kelas terdiri dari interval 

data yang sama sepanjang grafik dispersi. Untuk menentukan interval kelas, 

yaitu dengan membagi seluruh rentang semua data (nilai data tertinggi 

dikurangi nilai data terendah) dengan jumlah kelas yang telah ditentukan. Di 

bawah ini merupakan contoh rumus klasifikasinya. 

 

B. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Nilai Lahan  

Faktor dominan yang mempengaruhi nilai lahan dapat dilihat dari tabel 

atribut hasil analisis overlay parameter-parameter nilai lahan yang terdapat di 

software ArcGis. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor penggunaan lahan, 

aksesibilitas positif, aksesibilitas negatif, dan kelengkapan utilitas umum. 

Atribut dari nilai lahan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk grafik nilai 

lahan. Harkat yang dominan atau yang mempunyai nilai paling tinggi menjadi 

indikator untuk menentukan faktor dominan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini adalah Peta Agihan Nilai Lahan Kecamatan 

Mergangsan skala 1 : 20.000. Dalam proses pembuatan peta tersebut, ada 

beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu parameter – parameter yang 

mempengaruhi nilai lahan seperti penggunaan lahan, aksesibilitas lahan positif, 

kelengkapan utilitas, dan aksesibilitas lahan negatif. 

3.1 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Lahan 

a. Penggunaan Lahan 

Peta penggunaan lahan diperoleh melalui interpretasi citra Quickbird, 

terdapat 30 macam jenis penggunaan lahan. Hasil interpretasi citra ditampilkan 

pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Penggunaan Lahan di Kecamatan Mergangsan 

 

Sumber : Data Primer 

Penggunaan lahan yang terluas yaitu permukiman tidak teratur dengan luas 

119 ha atau 50.77%. Sedangkan penggunaan lahan terkecil yaitu kantor pos 

dengan luas sekitar 0.02% dari luas daerah penelitian. Penggunaan lahan di 

Kecamatan Mergangsan didominasi oleh permukiman tidak teratur, pertokoan, 

dan hotel.  
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b. Aksesibilitas Positif 

  Peta aksesibilitas positif diperoleh melalui buffering jarak lahan terhadap 

jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan setapak. Dari proses pengolahan tersebut 

diperoleh skor harkat aksesibilitas positif seperti pada tabel  5 dibawah ini. 

Tabel 5. Luas dan Presentase Aksesibilitas Positif 

 

Sumber : Data primer 

c. Kelengkapan Utilitas 

Parameter yang digunakan untuk tingkat kelengkapan utilitas yaitu tempat 

ibadah berupa masjid, gereja maupun vihara, pelayanan kesehatan berupa 

rumah sakit, klinik, laboratorium,dan puskesmas. Pelayanan keuangan yaitu 

bank, BPR, pegadaian serta pusat perbelanjaan berupa pasar atau swalayan. 

Jumlah utilitas umum tersebut diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Kota 

Yogyakarta pada Kecamatan Mergangsan Dalam Angka 2016 yang kemudian 

dilakukan perhitungan intensitas utilitas umum. Tabel 6 dibawah menyajikan 

data hasil perhitungan intensitas kelengkapan utilitas umum di Kecamatan 

Mergangsan. 

 

Tabel 6. Intensitas Kelengkapan Utilitas Kecamatan Mergangsan 
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Sumber : Data primer 

d. Aksesibilitas Negatif 

Pembuatan  peta aksesibilitas negatif ini dibuat berdasarkan buffering 

terhadap sungai dan kuburan. Bufering dilakukan berdasarkan asumsi bahwa 

semakin dekat lahan dengan sungai dan kuburan maka kelas lahannya semakin 

tinggi, karena akan memberi dampak negatif dalam penentuan kawasan 

perdagangan dan kenyamanan bertempat tinggal. Aksesibilitas negatif ini 

dibagi menjadi 2 kelas yaitu tinggi dan rendah. Dapat dilihat pada tabel 7 

berikut ini. 

Tabel 4 Luas dan Presentase Aksesibilitas Negatif 

 

Sumber : Data primer 

3.2 Analisis Peta Agihan Nilai Lahan 

Berdasarkan analisis peta agihan nilai lahan yang didapat dari pengolahan 

data parameter – parameter dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga 

kelas nilai lahan yaitu kelas I (tinggi), kelas II (sedang), dan kelas III (rendah). 

Gambar 2 adalah peta hasil analisis nilai lahan. 

 

Gambar 2. Peta Agihan Nilai Lahan Kecamatan Mergangsan 
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Kategori kelas I (tinggi) diidentifikasikan sebagai daerah yang memiliki 

karakter dan potensi lahan yang sangat baik sehingga dapat mempertinggi 

nilai lahan. Kategori kelas II (sedang) diidentifikasi dengan lokasi yang tidak 

terlalu jauh dari pusat pertokoan dengan jenis penggunaan lahan didominasi 

oleh permukiman yang dekat dengan jalan utama, kelas ini memiliki tingkat 

utilitas cenderung lengkap, dan aksesibilitas negatif sedang.  

Kategori kelas III (rendah) yaitu suatu daerah yang memiliki aksesibilitas 

positif yang rendah yaitu kurangnya akses jalan, aksesibilitas negatif yang 

tinggi dan intensitas kelengkapan utilitas umum yang rendah. Berikut tabel 8 

merupakan yang menunjukkan kategori kelas serta presentase di Kecamatan 

Mergangsan. 

 

Tabel 8. Luas dan Presentase Nilai Lahan Kecamatan Mergangsan 

 

 
Sumber : Data primer 

Dari tabel 8 diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Mergangsan didominasi 

nilai lahan yang tinggi sebesar 49,19 % dengan luas bersih 104,27 ha. 

Dikarenakan Kecamatan Mergangsan letaknya berada di pusat kota 

Yogyakarta. Hasil overlay parameter dikelaskan dengan cara skor total harga 

tertinggi dikurangi dengan harga terendah. Tabel 9 merupakan klasifikasi hasil 

perhitungan formula equal interval nilai lahan tinggi, sedang, dan rendah. 

Tabel 9. Klasifikasi dan Jumlah Harkat Nilai Lahan 

 

Sumber : Data primer 
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Data harga lahan diperoleh melalui wawancara langsung dengan penduduk 

serta instansi yang terkait. Hasil wawancara menunjukkan harga lahan yang 

terdapat di Kecamatan Mergangsan bervariasi dibagi menjadi tiga kelas yaitu 

harga rendah, harga sedang, dan harga yang paling tinggi. Tabel 10 yang 

menunjukkan luas, nilai, dan harga lahan di Kecamatan Mergangsan. 

Tabel 10. Luas Persentase Nilai lahan dan Harga Lahan di Kecamatan 

Mergangsan 

 

Sumber : Data primer dan survei lapangan 

Klasifikasi nilai lahan rendah memiliki harga lahan Rp. 2.500.000,00 - Rp. 

6.650.000,00. Klasifikasi nilai lahan tinggi memiliki harga lahan Rp. 

10.830.000,00 - Rp. 15.000.000,00. Klasifikasi nilai lahan kelas tinggi berada 

di Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan, dan di sepanjang jalan 

utama di Kelurahan Wirogunan. Berikut gambar 3 adalah peta hasil analisis 

harga lahan. 

 

Gambar 3. Peta Agihan Nilai Lahan Kecamatan Mergangsan 

3.3 Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Nilai Lahan 

Gambar 4. Grafik Harkat Parameter Nilai Lahan Kecamatan Mergangsan 
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Gambar 4 merupakan grafik yang merepresentasikan harkat parameter di 

Kecamatan Mergangsan. Dari grafik tersebut dapat dilihat pada harkat yang 

sering muncul pada nilai harkat 0 adalah parameter penggunaan lahan berupa 

sekolah, kantor pemerintahan, dan tempat ibadah. Harkat nilai lahan 1 di 

Kecamatan Mergangsan ini parameter yang sering muncul adalah aksesibilitas 

negatif yaitu lahan yang berada lebih dari 50 m dari kuburan dan lebih dari 100 

m dari Sugai Code. Pada harkat nilai lahan 2 didominasi oleh parameter 

kelengkapan utilitas. Kelengkapan utilitas yang ada di Kelurahan Keparakan 

merupakan yang paling lengkap dibandingkan kelurahan lain yaitu diantaranya 

berupa tempat ibadah, sarana olahraga, dan pelayanan keuangan. Harkat nilai 

lahan 3 didominasi oleh parameter penggunaan lahan yang berupa asrama dan 

permukiman tidak teratur atau termasuk pada kelas II. Parameter yang sering 

muncul pada harkat nilai lahan 4 adalah parameter aksesibilitas positif 

termasuk yang tertinggi atau dominan daripada parameter lain yaitu hampir 

500 kali muncul diatas parameter aksesibilitas negatif, dikarenakan banyaknya 

jalan kolektor yang menyebar ke permukiman – permukiman penduduk 

sehingga memudahkan masyarakat untuk menuju ke suatu tempat tujuan. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Kelurahan yang memiliki nilai lahan paling tinggi yaitu Kelurahan 

Keparakan dengan luas lahan 38,37 ha dengan persentase 80,95 % . 

Kelurahan yang memiliki nilai lahan sedang yaitu Kelurahan Wirogunan 

dengan presentase 60,10 % dan luasannya 51,87 ha. Untuk kelurahan yang 

memiliki nilai lahan paling rendah yaitu Kelurahan Wirogunan yaitu 17,92 

% dengan luas lahan 14,02 ha. 

2. Faktor aksesibilitas positif merupakan faktor yang paling berpengaruh 

pada tingginya nilai lahan  di Kecamatan Mergangsan yaitu banyaknya 

jaringan jalan yang tersebar dan mempermudah akses masyarakat untuk 

menuju suatu tempat. 
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4.2 Saran 

1. Penelitian analisis nilai lahan di Kecamatan Mergangsan dapat dijadikan 

acuan harga lahan dan monitoring untuk mengetahui perkembangan harga 

lahan. Solusi untuk Kelurahan Wirogunan agar dapat meningkatkan nilai 

lahannya dengan meningkatkan atau melengkapi pelayanan sarana dan 

prasarananya. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan beberapa 

parameter lain yang dianggap berpengaruh terhadap nilai lahan maupun 

harga lahan. 
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