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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

1.1.1 Latar Belakang
.

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 banyak

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.Berikut ini adalah Tabel 1.1 yang menampilkan informasi jumlah penduduk dari

tahun 2014 sampai dengan 2016.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Mergangsan

Kelurahan Tahun 2014 ( jiwa ) Tahun 2015 ( jiwa ) Tahun 2016 ( jiwa )

Keparakan 10.015 9.929 10.032

Wirogunan 11.097 11.196 11.317

Brontokusuman 10.542 10.617 10.762

Sumber : http://www.kependudukan.jogjaprov.go.id
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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 ekonomi di wilayah ini tinggi dan mempengaruhi

tingginya nilai lahan. Selain itu banyak alih fungsi lahan menjadi pertokoan, cafe, dan

perhotelan. Berikut gambar 1.1 merupakan Batas Adminstrasi Kota Yogyakarta.

Gambar 1.1 Peta Adminstrasi Kota Yogyakarta

Kelurahan Brontokusuman merupakan salah satu kelurahan yang letaknya

paling selatan dari Kota Yogyakarta, kelurahan ini berbatasan langsung dengan

Kabupaten Bantul. Kelurahan Brontokusuman menjadi pusat pariwisata, perdagangan

dan jasa di Kota Yogyakarta. Pusat pariwisata ditunjukkan dengan adanya museum

perjuangan serta permukiman-permukiman yang masih asri di kota Yogyakarta. Pusat

perdagangan ditunjukkan dengan banyaknya pertokoan untuk menyedikan barang

kebutuhan pelancong serta banyak terdapat cafe sebagai tempat hiburan terutama untuk

wisatawan mancanegara.
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Pusat jasa ditunjukkan dengan banyaknya hotel dan home stay untuk memenuhi

kebutuhan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri yang sampai sekarang masih

belum cukup menampung para wisatawan tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi

tingkat nilai lahan pada Kelurahan Brontokusuman ini. Kelurahan Keparakan

berbatasan langsung dengan pusat kota yaitu Kecamatan Keraton. Pertumbuhan

penduduk di kecamatan ini fluktuatif atau tidak stabil yang mempengaruhi nilai lahan

kemungkinan disebabkan oleh faktor migrasi penduduk yang tinggi, dapat dilihat pada

tabel 1.1 .Dikarenakan daerah ini sebagian besar merupakan daerah permukiman yang

padat penduduk. Kelurahan keparakan memiliki beberapa tempat sebagai tempat

kerajinan dan budaya. Selain itu ada beberapa hotel yang termasuk dalam wilayah ini.

Berikut ini adalah gambar 1.2 yang menampilkan balai pelestarian nilai budaya

Yogyakarta di Kelurahan Keparakan.

Gambar 1.2 Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta

Kelurahan Wirogunan terletak di sebelah timur Kelurahan Keparakan. Wilayah

ini merupakan pusat perdagangan dan pendidikan. Pusat perdagangan ditunjukkan

dengan banyknya pertokoan dan cafe yang menjajakan kebutuhan warga sekitar atau

untuk wisatawan yang datang. Pusat pendidikan ditunjukkan dengan adanya dua

universitas yang termasuk dalam wilayah ini yaitu UII dan sekolah desain. Di

Kecamatan Mergangsan terdapat permukiman padat penduduk di sepanjang Sungai

Code yang ditampilkan pada gambar 1.3 dibawah.
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Hal ini merupakan faktor aksesibilitas negatif yang mempengaruhi nilai lahan

karena pada daerah ini memiliki akses jalan yang sempit, lingkungan yang kurang

bersih, dan letaknya yang sangat dekat dengan sungai beresiko terhadap bencana banjir.

Kecamatan Mergangsan juga banyak memiliki fasilitas pendidikan formal maupun non-

formal, layanan kesehatan, kantor-kantor pemerintah maupun swasta, hotel yang

ditampilkan pada gambar 1.4, home stay, dan pasar. Hal tersebut merupakan faktor

pendukung berbagai kegiatan dan kebutuhan masyarakat yang tentunya akan

mempengaruhi nilai lahan. Di Kecamatan Mergangsan memiliki lahan yang bervariasi

di masing-masing daerah dalam satu wilayah kecamatan sehingga perlu dilakukan

analisis nilai lahan.

Gambar 1.3 Permukiman kumuh di sepanjang Sungai Code

Gambar 1.4 Salah satu Hotel yang berada di wilayah Kecamatan Mergangsan
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Penginderaan jauh memungkinkan perolehan data dengan lebih cepat dan lebih

mudah untuk melakukan estimasi nilai lahan. Sistem informasi geografis (SIG)

mempunyai kemampuan untuk menghasilkan informasi baru dengan cepat dan mudah

serta merupakan alat untuk mengkonversi data menjadi informasi yang mudah dibaca

masyarakat luas. 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.

1.1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, 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?.

1.1.3 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.

1.1.4 Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. mengetahui agihan tingkat nilai lahan di Kecamatan Mergangsan Kota

Yogyakarta, dan

2. mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi nilai lahan di Kecamatan

Mergangsan Kota Yogyakarta.



6

1.2 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.2.1 Telaah Pustaka

1.2.1.1 Nilai Lahan dan Harga Lahan

Nilai lahan adalah lahan yang didasarkan pada kemampuan lahan secara

ekonomis dalam hubunganya dengan produktifitas dan strategis ekonomisnya

(Sujarto, 1985 dalam Santoso, 2005). Sedangkan harga lahan merupakan

penilaian atas lahan yang diukur berdasarkan harga nominal dalam satuan mata

uang untuk satu-satuan luas tertentu pada pasar lahan (Sujarto, 1985 dalam

Santoso, 2005). Menurut Hidayat (2006) harga lahan dapat dipergunakan untuk

menganalisis pemanfaatan lahan yaitu suatu pengukuran atas lahan berdasarkan

karakteristik lahan. Harga lahan merupakan fungsi dari nilai lahan (Sujarto, 1985

dalam Santoso, 2005). Dengan demikian tingkat harga lahan sangat tergantung

dari kelas nilai lahan pada daerah kajian.

Nilai dan harga lahan memiliki hubungan yang fungsional, dimana harga

lahan ditentukan oleh nilai lahan. Dalam hubungan ini, perubahan nilai lahan

serta penentuan nilai dan harga lahan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang

menunjang kemanfaatan, kemampuan dan produktifitas ekonomis tanah tersebut.

1.2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Lahan

a. Penggunaan Lahan

Lahan merupakan material dasar dari suatu lingkungan (situs), yang

diartikan berkaitan dengan sejumlah karakteristik alami yaitu iklim, geologi,

tanah, topografi, hidrologi dan biologi (Aldrich, 1981). Penggunaan lahan

merupakan campur tangan manusia baik secara permanen atau periodik terhadap

lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan kebendaan,

spiritual maupun gabungan keduanya (Malingreau, 1979). Klasifikasi

penggunaan lahan ini menggunakan Klasifikasi Penggunaan Lahan Kota

menurut Sutanto, 1981 yang dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu Tingkat I,

Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV. Tingkat pertama menunjukkan

klasifikasi penggunaan lahan secara umum sampai ke tingkat empat klasifikasi
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yang lebih spesifik. Berikut Tabel 1.2 klasifikasi penggunaan lahan kota

menurut Sutanto, 1981:

Tabel 1.2 Klasifikasi Penggunaan Lahan Kota

Sumber : Sutanto 1981 dalam Reni Dwi 2015

Tingkat Kerincian Klasifikasi
Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV
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

Industri 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 Pertunjukkan

Tempat ibadah Masjid
Gereja

Pertanian Sawah
Tegalan
Kebun campuran

Hutan Hutan/ Taman Wisata
Lain-lain Kuburan Umum, Makam Pahlawan

Lahan kosong
Lahan sedang dibangun
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b. Aksesibilitas Lahan

Aksesibilitas merupakan faktor yang mendukung atau mempengaruhi

penduduk dalam berbagai kegiatannya untuk mendapatkan kemudahan sarana

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingginya tingkat aksesibilitas suatu kota

terhadap daerah lainnya maka kota tersebut akan cenderung cepat berkembang.

Aksesibiltas lahan juga didefinisikan sebagai keadaan/ketersediaan hubungan

dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga memberikan kemudahan seseorang

atau keadaan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan aman,

nyaman, dan dengan kecepatan yang wajar. Berikut ada dua macam aksesibilitas

yang mempengaruhi nilai lahan :

i. Aksesibilitas Lahan Positif

Aksesibilitas lahan positif dinilai berdasarkan jarak wilayah yang dikaji

terhadap parameter aksesibilitas lahan positif menggunakan analisis buffer

jarak terhadap obyek yang berpengaruh. Dengan demikian daerah yang

aksesibilitas lahan positifnya tinggi akan cenderung mempunyai harga

lahan tinggi.

ii. Aksesibilitas Lahan Negatif

Aksesibilitas lahan negatif dinilai berdasarkan jarak wilayah yang dikaji

terhadap parameter aksesibilitas lahan negatif, semakin dekat jarak

wilayah yang dikaji terhadap obyek yang termasuk dalam parameter

aksesibilitas lahan negatif maka semakin rendah harga lahannya.

c. Utilitas

Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan

hunian (UU no 1 th 2011 Pasal 1 ayat 23). Lengkapnya fasilitas dan baiknya

fasilitas yang mendukung berbagai kegiatan dan kebutuhan masyarakat, maka

secara tidak langsung akan menjadikan nilai lahan dari wilayah tersebut makin

tinggi. Kelengkapan utilitas dalam hal ini berupa pusat perbelanjaan (pasar atau

swalayan), tempat ibadah, pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), dan

pelayanan keuangan (bank).
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1.2.1.3 Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi

tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh

dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah, atau fenomena

yang dikaji. Penginderaan jauh dapat diartikan sebagai suatu proses membaca

(Lillesand & Kiefer, 1990). Sutanto (1979) menjelaskan bahwa penginderaan

jauh atau remote sensing merupakan cara memperoleh informasi atau

pengukuran dari pada obyek atau gejala, dengan menggunakan sensor dan tanpa

ada hubungan langsung dengan obyek atau gejala tersebut. Penelitian nilai lahan

yang efektif tanpa kontak langsung, maka diperlukan media supaya obyek atau

gejala tersebut dapat diamati dan didekati oleh si penafsir. Media ini berupa citra

(images atau gambar).

Citra penginderaan jauh merupakan gambaran muka bumi beserta

obyek-obyek yang ada atau nampak padanya dan pembuatan gambarannya

dilakukan dengan sensor (alat pengindera) buatan yang dipasang pada balon,

pesawat terbang, satelit, dan sebagainya. Identifikasi merupakan pengejaan ciri-

ciri obyek yang dikaji. Tiap obyek mempunyai ciri-ciri atau karakteristik

tersendiri dimana karakteristik ini dapat dilacak pada citra (Sutanto, 1979). Citra

penginderaan jauh terbagi menjadi dua jenis citra, yaitu citra foto dan citra non

foto. Pembeda dari kedua jenis citra tersebut adalah jenis sensor, jenis detektor,

dan proses perekamannya.

Identifikasi kenampakan obyek di lapangan dapat dilakukan dengan

menggunakan citra penginderaan jauh dengan cara intepretasi atau penafsiran

citra agar dapat menilai arti pentingnya objek tersebut. Objek yang dapat

dideteksi melalui penginderaan jauh untuk menilai lahan di Kecamatan

Mergangsan yaitu penggunaan lahan, jalan, sungai, dan utilitas umum.

Kelebihan dari data penginderaan jauh ini yaitu menyajikan data secara spasial

sesuai cakupan wilayah perekaman dengan waktu perekaman yang selalu

terbaharui, sehingga untuk memperoleh data penggunaan lahan, jalan, sungai

dan utilitas akan semakin mudah dan akurat.
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1.2.1.4 Citra Satelit Quickbird

Citra satelit Quickbird merupakan salah satu satelit yang memiliki

resolusi tinggi yang dimiliki dan dioperasikan oleh Digital Globe, ukuran piksel

mencapai 0,6 meter. Satelit ini memiliki saluran pankromatik dan multispektral.

Quickbird diluncurkan pada 18 Oktober 2001 dan merupakan satelit komersial

dengan resolusi spasial paling tinggi sekarang ini. Quickbird adalah satelit

resolusi tinggi milik Digital Globe. Quickbird mempunyai resolusi spasial 61-

centimeter (2-foot) untuk panchromatic (black and white) dan 2.44-meter (8-

foot) multispectral (color imagery). Pada resolusi 61-centimeter, bangunan,

jalan, jembatan dan detail infrastruktur lainnya akan tampak dengan dengan

jelas. Citra Quickbird ini dimanfaatkan untuk penerapan dan manajemen lahan,

infrastruktur dan sumberdaya alam. Tabel 1.3 berikut menampilkan profil dan

spesifikasi satelit quickbird.

Tabel 1.3. Profil dan Spesifikasi Satelit Quickbird

Informasi
peluncuran

Tanggal: 18 Oktober 2001
Peluncuran wahana: 1851-1906 (1451-150 EDT)
Kendaraan peluncur: Delta II
Lokasi peluncuran: SLC-2W, Vandenberg Air Force Base,
California

Orbit Ketinggian: 450 km – 98 derajat, sun-synchronous inclination
Resolusi temporal: 1 sampai 3,5 hari berdasar pada latitude
Pada resolusi piksel 60 cm
Viewing angel: Agile spacecraft – in- track and cross-track
pointing
Periode: 93,4 menit

Koleksi Per
Orbit

~128 gigabits (approximately 57 single area image)

Lebar cakupan
dan
Ukuran wilayah

Nominal swath widht: 16,5-kilometer at nadir
Accessible ground swath: 544-km centered on the satellite ground
track (to ~30º off
nadir)
Areas of interest:
Single area – 16.5 km x 16.5 km
Strip - 16.5 km x 165 km

Akurasi metric 23-meter circular eror, 17-meter linear error (tanpa ground
control)
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S

Sumber : http://www.digitalglobe.com/about/quickbird.html

1.2.1.5 Interpretasi Citra

Interpretasi citra (image interpretation) merupakan proses untuk

memperoleh informasi dengan citra sebagai sumber atau sebagai perantaranya

(Sutanto, 1979). Penafsir memerlukan unsur-unsur pengenal pada obyek atau

gejala yang terekam pada citra untuk melakukan interpretasi. Unsur-unsur

pengenal ini secara individual maupun secara kolektif mampu membimbing

penafsir ke arah pengenalan yang benar. Kecamatan Mergangsan memiliki

obyek-obyek yang bervariatif, sehingga penelitian ini menggunakan unsur-unsur

interpretasi yang meliputi 8 unsur, berikut.

a. Rona (tone) mengacu ke kecerahan relatif obyek pada citra. Rona biasanya

dinyatakan dalam derajat keabuan (gray scale), misalnya hitam/sangat

gelap, agak gelap, cerah, sangat cerah/putih. Jika citra yang digunakan itu

Resolusi sensor
&
rentang spectral

Panchromatic
60-cm GSD (Ground Sample Distance) at
nadir
Black & White: 445 to 900 nanometer
Multispectral
2,4-meter GSD on nadir
Blue: 45-520 nanometer
Green:520-600 nanometer
Red: 630-690 nanometer
Near-IR: 760-900 nanometer

Julat dinamis 11 bits per piksel

Komunikasi Payload Data
320 Mbps X-band
Housekeeping
X-band from 4, 16 and 256 Kbps
2 Kbps S-band uplink

ADCS Approch 3-axis stabilized, star tracker/IRU/reaction wheels, GPS

Pointing and
agility

Accuracy: less than 0,5 milliradians absolute per axis
Knowledge: less than 15 microradians per axis
Stability: less than 10 microradians per second

Onboard storage 128 Gbits capacity

Masa orbit Bahan bakar untuk 7 tahun
Berat 2100 pound, panjang 3,04-meter (10-ft)
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berwarna, maka unsur interpretasi yang digunakan ialah warna, meskipun

penyebutannya masih terkombinasi dengan rona; misalnya merah, hijau,

biru, coklat kekuningan, biru kehijauan agak gelap, dan sebagainya.

b. Bentuk (shape) sebagai unsur interpretasi mengacu ke bentuk secara umum,

konfigurasi, atau garis besar wujud obyek secara individual. Bentuk

beberapa obyek kadang-kadang begitu berbeda dari yang lain, sehingga

obyek tersebut dapat dikenali semata-mata dari unsur bentuknya saja.

c. Ukuran (size) obyek pada foto harus dipertimbangkan dalam konteks skala

yang ada. Penyebutan ukuran juga tidak selalu dapat dilakukan untuk semua

jenis obyek.

d. Pola (pattern) terkait dengan susunan keruangan obyek. Pola biasanya

terkait pula dengan adanya pengulangan bentuk umum atau sekelompok

obyek dalam 6 ruang. Istilah-istilah yang digunakan untuk menyatakan pola

misalnya adalah teratur, tidak teratur, kurang teratur; namun kadang-kadang

pula perludigunakan istilah yang lebih ekspresif, misalnya melingkar,

memanjang terputus-putus, konsentris, dan sebagainya.

e. Bayangan (shadows) sangat penting bagi penafsir, karena dapat

memberikan dua macam efek yang berlawanan. Pertama, bayangan mampu

menegaskan bentuk obyek pada citra karena outline obyek menjadi lebih

tajam/jelas; begitu pula kesan ketinggiannya. Kedua, bayangan justru

kurang memberikan pantulan obyek ke sensor, sehingga obyek yang

diamati menjadi tidak jelas.

f. Tekstur (texture) merupakan ukuran frekuensi perubahan rona pada gambar

obyek. Tekstur dapat dihasilkan oleh pengelompokan suatu kenampakan

yang terlalu kecil untuk dapat dibedakan secara individual, misalnya

dedaunan pada pohon dan bayangannya, serombongan satwa liar di gurun,

ataupun bebatuan yang terserak di atas permukaan tanah. Kesan tekstur juga

bersifat relatif, tergantung pada skala dan resolusi citra yang digunakan.

g. Situs (site) atau letak merupakan penjelasan tentang lokasi obyek relatif

terhadap obyek atau kenampakan lain yang lebih mudah untuk dikenali dan

dipandang dapat dijadikan dasar untuk identifikasi obyek yang dikaji.
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Obyek dengan rona cerah, berbentuk silinder, ada bayangannya, dan

tersusun dalampola teratur dapat dikenali sebagai kilang minyak, apabila

terletak di dekat perairan pantai.

h. Asosiasi (association) merupakan unsur yang memperlihatkan keterkaitan

antara suatu obyek atau fenomena dengan obyek atau fenomena lain, yang

digunakan sebagai dasar untuk mengenali obyek yang dikaji. Misalnya pada

foto udara skala besar dapat terlihat adanya bangunan berukuran lebih besar

daripada rumah, mempunyai halaman terbuka, terletak di tepi jalan besar,

dan terdapat kenampakan menyerupai tiang bendera (terlihat dengan adanya

bayangan tiang) pada halaman tersebut. Bangunan ini dapat ditafsirkan

sebagai bangunan kantor, berdasarkan asosiasi tiang bendera dengan kantor

(terutama kantor pemerintahan).

1.2.1.6 Sistem Informasi Geografis (SIG)

SIG merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan,

menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan

data bereferensi geografis atau data geospasial, untuk mendukung pengambilan

keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumberdaya

alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya

(Murai, 1999).

Secara sederhana salah satu manfaat SIG dalam data kekayaan

sumberdaya alamiah adalah untuk mengetahui persebaran kawasan lahan,

misalnya kawasan lahan potensial. Dalam merencanakan suatu tindakan atau

mengambil keputusan diperlukan analisis data yang mempunyai referensi

geografis. Pengambilan keputusan 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. SIG terdiri dari beberapa subsistem yang dapat

digunakan untuk memasukkan data, menyimpan, dan mengeluarkan informasi

yang diperlukan. Secara garis besar komponen tersebut adalah sebagai berikut:
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a. Masukan Data

Subsistem masukan data adalah fasilitas dalam SIG yang dapat digunakan

untuk memasukkan data dan merubah bentuk asli ke bentuk yang dapat

diterima dan dapat dipakai di dalam SIG. Masukan data yang bereferensi

geografis dapat diperoleh dari berbagai sumber. Memasukkan data dalam

SIG merupakan pekerjaan yang banyak menyita waktu.

b. Pengelolaan Data

Berbagai cara yang dapat digunakan dalam pengelolaan data akan sejalan

dengan struktur data yang digunakan. Pengorganisasian data dalam bentuk

arsip dapat dimanfaatkan dalam bentuk subsistem pengelolaan data.

Perbaikan data dasar dengan cara menambah, mengurangi, atau memperbarui

dilakukan pada subsistem ini.

c. Manipulasi dan Analisis Data

Subsistem ini berfungsi untuk membedakan data yang akan diproses dalam

SIG. Subsistem ini dapat digunakan untuk merubah format data,

mendapatkan parameter dan melalui proses dalam penglolaan data dapat pula

dijumpai hambatan. Data yang telah dimasukkan bisa dimanipulasi dan

dianalisis dengan mengunakan software SIG. Pada tiap software mempunyai

fasilitas yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi dan analisis.

Diantaranya adalah pengkaitan data atribut degan data grafis, overlay,

kalkulasi, dan lain-lain. Overlay dapat dilakukan dengan empat cara berikut.

 Identity adalah tumpangsusun antara dua data grafis dengan

menggunakan data grafis pertama sebagai batas luarnya.

 Union adalah tumpangsusun antara dua data grafis yang

menghasilkan batas luar baru berupa gabungan antara batas luar data

grafis pertama dan data grafis kedua.

 Intersect adalah tumpangsusun antara dua data grafis dengan

menggunakan data grafis kedua sebagai batas luarnya.
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 Update adalah tumpangsusun antara dua data dengan menghapus

informasi grafis pada coverageinput dan diganti dengan informasi

coverage update.

d. Keluaran Data (data output)

Subsistem ini berfungsi untuk menayangkan informasi maupun hasil analisis

data geografis secara kualitatif maupun kuantitatif. Keluaran data dapat

berupa peta, tabel ataupun arsip elektronik. Melalui keluaran ini pengguna

dapat malakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam

pengambilan kebijakan atau perencanaan.

Informasi keruangan (data spasial) diperlukan untuk berbagai kajian

sumberdaya lahan, memecahkan berbagai masalah keruaangan, seperti

analisis agihan nilai lahan di Kecamatan Mergangsan. Informasinya dapat

diperoleh dan dianalisis melalui teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG).

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis secara terpadu dalam pengolahan

citra digital adalah untuk memperbaiki hasil klasifikasi, sehingga peranan

teknologi Sistem Informasi Geografis dapat diterapkan pada operasionalisasi

penginderaan jauh satelit. Mengingat sumber data sebagian besar berasal dari

data penginderaan jauh baik satelit maupun terestrial terdigitasi, maka

teknologi Sistem Informasi geografis erat kaitannya dengan teknologi

penginderaan jauh. Penginderaan jauh bukan merupakan satu-satunya ilmu

pendukung bagi sistem ini. Sumber data lain berasal dari hasil survey

terestrial atau uji lapangan dan data-data sekunder lainnya seperti sensus,

catatan, dan laporan yang terpercaya. Pemanfaatan perangkat lunak ArcGIS

dalam analisis penilaian lahan di Kecamatan Mergangsan dapat menghasilkan

informasi spasial agihan  nilai lahan yang berupa peta melalui analisis skoring

dan overlay dari beberapa parameter yang berpengaruh terhadap agihan nilai

lahan yang ada di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta.
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1.2.2 Penelitian Sebelumnya

Sholikatun Agustina (2011) mengadakan suatu penelitian dengan tujuan :

(1) mengetahui zonasi estimasi harga lahan di Kecamatan Jetis. (2)

mengetahui keterkaitan setiap parameter dengan hasil estimasi harga lahan

yang dipetakan, dan (3) dapat memanfaatkan data penginderaan jauh secara

efektif untuk memetakan harga lahan di Kecamatan Jetis .

Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan

penginderaan jauh dengan teknik interpretasi Citra Ikonos, dengan

pemrosesan data melalui cara pengharkatan dengan bantuan Sistem

Informasi Geografi. Teknik yang dugunakan dalam penelitian ini yaitu :

teknik interpretasi dan pengharkatan dengan mempertimbangankan faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap harga lahan, yaitu: penggunaan lahan,

aksesibilitas lahan positif, aksesibilitas lahan negatif dan kelengkapan utilitas

umum.

Rulita Maharani Putri (2014) melakukan penelitian dengan judul

Analisis Nilai Jual Objek Pajak dengan Memanfaatkan Sistem Informasi

Geografis 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

Reni Dwi Indriasari (2015) melakukan penelitian berjudul Analisis Nilai

Lahan di Kecamatan Ngawi dengan Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem

Informasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi agihan

nilai lahan dan menganalisis faktor dominan yang menyebabkan variasi nilai

lahan di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

menggunakan metode ekstraksi penginderaan jauh yang menghasilkan peta

agihan estimasi harga lahan.
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Safirah Fakhria Hanifati (2016) melakukan penelitian berjudul Analisis

Nilai Lahan di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dengan Aplikasi

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Penelitian ini bertujuan

untuk mengestimasi agihan nilai lahan di daerah penelitian dan menganalisis

faktor dominan yang menyebabkan variasi nilai lahan di daerah penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode

ekstraksi data penginderaan jauh untuk mendapatkan data digital parameter

nilai lahan. Penelitian ini menggunakan acuan yang dilakukan sebelumnya

oleh Safirah Fakhria Hanifati (2016), karena macam penggunaan lahan

daerah penelitiannya hampir sama dengan penelitian ini. Berikut ini adalah

beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang ditampilkan

dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil Akhir
Sholikhatun
Agustina
(2011)

Aplikasi Sistem
Informasi Geografi
Untuk Pemetaan
Harga Lahan di
Kecamatan Jetis
Kota Yogyakarta

(1) Mengetahui zonasi
estimasi harga
lahan di Kecamatan
Jetis.

(2) Mengetahui
keterkaitan setiap
parameter dengan
hasil estimasi harga
lahan yang
dipetakan.

(3) Dapat
memanfaatkan data
penginderaan jauh
secara efektif untuk
memetakan harga
lahan di Kecamatan
Jetis

Metode
kuantitatif
scoring dan
pembobotan
parameter
yang
berpengaruh
terhadap
harga lahan

Peta Harga Lahan
Kecamatan Jetis
Kota Yogyakarta
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Rulita
Maharani Putri
(2014)

Analisis Nilai Jual
Objek Pajak
dengan
Memanfaatkan
Sistem Informasi
Geografi di
Kecamatan
Serengan Kota
Surakarta

(1)Untuk mengetahui
agihan nilai jual
objek pajak
Kecamatan
Serengan dengan
menggunakan
aplikasi 18ystem
informasi geografis

(2)Menganalisis
kecenderungan
nilai jual objek
pajak Kecamatan
Serengan

Metode yang
digunakan
yaitu survai
lapangan dan
analisis
18ystem
informasi
geografis
menggunakan
kuantitatif
berjenjang
tertimbang.

Peta estimasi harga
lahan Kecamatan
Serengan

Reni Dwi
Indriasari
(2015)

Analisis Nilai
Lahan di
Kecamatan Ngawi
dengan Aplikasi
Penginderaan Jauh
dan Sistem
Informasi
Geografis

(1)Mengestimasi
agihan nilai lahan
di daerah
penelitian.

(2)Menganalisis faktor
dominan yang
menyebabkan
variasi nilai lahan
di daerah
penelitian.

Metode
ekstraksi data
penginderaan
jauh

Peta Agihan
Estimasi Harga
Lahan

Safirah Fakhria
Hanifati (2016)

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

(1) Mengestimasi
agihan nilai lahan di
daerah penelitian.

(2)Menganalisis faktor
dominan yang
menyebabkan
variasi nilai lahan
di daerah
penelitian.

Metode
ekstraksi
data
penginderaan
jauh untuk
mendapatkan
data digital
parameter
nilai lahan

Peta Agihan
Estimasi Harga
Lahan Kecamatan
Mantrijeron Kota
Yogyakarta

1.2.3 Kerangka Penelitian

Analisis nilai lahan perlu dilakukan dengan menggunakan teknologi

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Faktor-faktor yang

mempengaruhi nilai lahan yaitu penggunaan lahan, aksesibilitas positif,

aksesibilitas negatif, dan utilitas. Jenis penggunaan lahan dapat disadap dari

citra Quickbird tahun 2012 melalui teknik interpretasi dengan menggunakan

delapan unsur interpretasi (rona/warna, tekstur, pola, ukuran, bentuk, bayangan,

situs, dan asosiasi). Seiring dengan perkembangan teknologi yaitu dengan

teknologi Penginderaan Jauh dan teknologi Sistem Informasi Geografi dalam

pengolahan datanya.
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Pemanfaatan citra Penginderaan Jauh dan SIG diharapkan mampu

menghasilkan informasi mengenai persebaran tingkat nilai lahan. Persebaran

tingkat nilai lahan di setiap lokasi tentunya berbeda-beda. Jenis penggunaaan

lahan berupa perdagangan dan jasa merupakan lahan yang strategis dan mudah

dijangkau (aksesibilitas tinggi), semakin tinggi aksesibilitas semakin tinggi pula

frekuensi daya beli dan dengan sendirinya keuntungan yang diperolehnya juga

besar. Setiap kegiatan yang tercermin dari bentuk penggunaan lahannya akan

menempati lahan sesuai dengan kemampuan membayar harga lahannya,

sehingga bentuk penggunaan lahan dan aksesibilitas lahan akan sangat

mempengaruhi nilai lahan yang ada. Penggunaan lahan berupa sawah atau kebun

dianggap memiliki nilai lahan rendah karena peruntukan lahan pertanian kurang

sesuai untuk pembangunan gedung atau permukiman yang memiliki potensi

ekonomi relatif rendah dibandingkan penggunaan lahan berupa perdagangan dan

jasa. Lokasi lahan yang dekat dengan jalan maka aksesibilitas di wilayah tersebut

dianggap baik sehingga, memiliki nilai lahan yang tinggi lain halnya dengan lokasi

yang jauh terhadap jalan ataupun pusat pemerintahan akan memiliki nilai lahan

yang rendah karena tingkat aksesibilitas yang kurang efisien.

Aksesibilitas negatif berlawanan dengan aksesibilitas positif.

Aksesibilitas negatif memberikan pengaruh buruk terhadap suatu lahan, yang

diperoleh dari jarak lahan terhadap sungai dan makam. Lahan yang jaraknya

semakin jauh dengan sungai atau makam nilai lahannya akan semakin tinggi,

sebaliknya apabila dekat dengan sungai atau makam maka nilai lahannya akan

semakin rendah. Aksesibilitas positif memberikan pengaruh baik terhadap nilai

lahan, yang diperoleh dari jarak lahan terhadap jalan arteri, kolektor, lokal, dan jalan

setapak. Lahan yang semakin jauh dari jalan nilai lahannya akan semakin rendah,

sebaliknya apabila lahan semakin dekat dengan jalan maka nilai lahannya semakin

tinggi. Kelengkapan utilitas di suatu daerah dapat mempengaruhi nilai lahan di

daerah tersebut. Utilitas umum yang digunakan yaitu berupa pusat perbelanjaan,

pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, dan tempat ibadah berupa

masjid, gereja maupun vihara serta bank.
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Nilai lahan dipengaruhi juga oleh kelengkapan utilitas yang ada di suatu

wilayah dengan tingkat utilitas umum yang lengkap maka nilai lahannya akan

semakin tinggi, sebaliknya semakin sedikit utilitas umum yang ada maka nilai dari

lahannya akan semakin rendah. Nilai lahan mencerminkan tinggi rendahnya nilai

lahan yang ada di suatu wilayah. Kelas nilai lahan didapat dari hasil penggunaan

lahan, aksesibilitas positif, aksesibilitas negatif, dan kelengkapan utilitas umum.

Nilai lahan yang tinggi pada lahan yang mempunyai aksesibilitas baik dengan

harga lahan yang relatif rendah. Berikut ini gambar 1.5 merupakan kerangka

penelitian untuk mengetahui nilai lahan.

Gambar 1.5 Kerangka Pemikiran

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian untuk analisis nilai lahan ini menggunakan metode survei

menggunakan teknik Stratified Purposive Sampling yang merupakan metode dimana

pemilihan titik sampel berdasarkan strata dengan mempertimbangkan kemudahan

aksesibilitas atau lokasi survey yang dekat dengan jalan lokal, jalan kolektor dan jalan arteri

serta menggunakan metode overlay kuantitatif berjenjang untuk proses memperoleh

peta agihan nilai lahan. Metode kuantitatif berjenjang merupakan metode analisis

spasial dengan memberikan harkat pada masing-masing parameter. Harkat yang

diberikan sesuai dengan pengaruhnya terhadap penentuan kawasan perdagangan yang

selanjutnya dikelaskan berdasarkan kesesuaiannya. Faktor dominan penentu tinggi

rendahnya suatu nilai lahan dapat diketahui melalui analisis faktor yang memiliki total nilai

harkat tertinggi dan sering muncul pada setiap kelas nilai lahan.

Penggunaan

Lahan

Analisis
Sistem

Informasi
Geografi

Peta
Nilai Lahan

Aksesibilitas

Positif
Citra

Aksesibilitas
Negatif

Utilitas
Umum

Analisis Faktor
Dominan Nilai

Lahan
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1.3.1 Populasi/Objek Penelitian

a. Letak, Luas, dan Batas

Kecamatan Mergangsan merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di sisi

selatan Kota Yogyakarta. Kecamatan memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan

Brontokusuman, Keparakan, dan Wirogunan yang memiliki luas wilayah 2,31 km2.

Ketinggian daerah ini ± 83 m - ± 102 m diatas permukaan laut. Batas wilayah

kecamatan Mergangsan yaitu :

 Utara : Kecamatan Pakualaman

 Timur : Kecamatan Umbulharjo

 Selatan: Kabupaten Bantul

 Barat : Kecamatan Mantrijeron, Kraton, dan Gondomanan

b. Kondisi Fisik Daerah Penelitian

Kecamatan Mergangsan memiliki ketinggian 113 mdpal yang secara garis besar

merupakan dataran rendah. Wialyah ini dilintasi sungai Code yang membelah Kota

Yogyakarta. Kondisi topografi Kecamatan Mergangsan yang datar dan berada di pusat

Kota Yogyakarta dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam membangun suatu

sarana perdagangan, yang dapat berupa pasar atau pertokoan maupun sarana penginapan

seperti hotel dan home stay.

c. Kondisi Sosial Ekonomi Daerah Penelitian

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Kecamatan Mergangsan memiliki jumlah penduduk laki-laki 15.347 jiwa dan

penduduk perempuan 16.307 jiwa sehingga total penduduk menjadi 31.654 jiwa.

Sedangkan kepadatan penduduk di kecamatan Mergangsan terdapat 13.780 jiwa/

km2 dengan luas wilayah 2,31 km2 . Kelurahan Keparakan memiliki tingkat

kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan dua kelurahan lainnya,

hal ini dikarenakan Kelurahan Keparakan di dominasi oleh penggunaan lahan

permukiman.
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2. Aksesibilitas Lahan

Aksesibilitas lahan yang terdapat di Kecamatan Mergangsan ini dapat dibagi

menjadi dua jenis yaitu aksesibilitas positif dan aksesibilitas negatif.

Aksesibilitas positif yang terdapat di Kecamatan Mergangsan ini dapat dilihat

dari jarak lahan terhadap jalan arteri, kolektor, jalan lokal dan jalan setapak.

Aksesibilitas positif ini lebih memberikan dampak positif yaitu berhubungan

dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau suatu wilayah, dan

aksesisibilitas yang kedua yaitu aksesibilitas negatif. Kecamatan Merganngsan

ini memiliki aksesibilitas negatif yaitu berupa sungai Code dan makam yang

cenderung memberikan dampak negatif atau dampak yang buruk di suatu

wilayah.

3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang terdapat di Kecamatan Mergangsan didominasi oleh

permukiman dan tempat wisata dan perdagangan barang serta jasa. Sebagian

besar wilayah Kecamatan Mergangsan merupakan permukiman yang padat

penduduk, selain itu digunakan untuk perkantoran dan kegiatan usaha terutama

dalam kegiatan penyedia jasa, di daearah Prawirotaman merupakan kawasan

perhotelan. Penggunaan lahan yang lain seperti sawah tetap masih ada walaupun

hanya sedikit

4. Perdagangan dan Jasa

Kecamatan Mergangsan merupakan daerah perdagangan dan jasa, daerah

perdagangan dibuktikan dengan adanya banyak kegiatan usaha terutama pada

usaha kuliner. Daerah ini memiliki banyak cafe dan warung makan dengan menu

trdisional sampai dengan internasional untuk memenuhi kebutuhan wisatan baik

lokal maupun internasional. Kegiatan jasa dibuktikan dengan banyak berdirinya

hotel dan home stay dengan berbagai tipe dan variasi untuk memenui

permintaan wisatawan.
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1.3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel ini dilakukam dengan survei menggunakan

metode Stratified Purposive Sampling yaitu merupakan metode pemilihan titik

sampel berdasarkan strata dengan mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas

atau lokasi survey yang dekat dengan jalan lokal, jalan kolektor dan jalan arteri.

Survei lapangan ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran hasil interpretasi

penggunaan lahan. Survey lapangan ini dilakukan dengan mengambil beberapa

sampel dari setiap jenis penggunaan lahan.

1.3.3 Metode Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data terdiri dari ;

1 Pengumpulan data Raster berupa Citra Quickbird Tahun 2012 dari BAPEDA

Kota Yogyakarta. Untuk mendapatkan informasi spasial berupa penggunaan

lahan, jalan, dan sungai.

2 Pengumpulan data administrasi Kecamatan Mergangsan dari BAPEDA Kota

Yogyakarta. Untuk mendapatkan informasi letak dan batas - batas

administrasi Kecamatan Mergangsan.

3 Pengumpulan data Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta pada Kecamatan

Mergangsan Dalam Angka 2016. Untuk mengetahui jumlah utilitas umum di

Kecamatan Mergangsan.

1.3.4 Instrumen Penelitian

a. Alat

1. GPS Garmin untuk perolehan data posisi obyek sampel penggunaan lahan

2. Kamera

b. Bahan

1. Citra Satelit Quickbird Tahun 2012

2. Peta administrasi Kecamatan Mergangsan

3. Peta Rupa Bumi Indonesia Kecamatan Mergangsan

4. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Mergangsan

5. Peta Aksesibilitas Positif Kecamatan Mergangsan
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6. Peta Aksesibilitas Negatif Kecamatan Mergangsan

7. Data kelengkapan utilitas Kecamatan Mergangsan

1.3.5 Metode Pengolahan Data

Tahap pengolahan data meliputi uraian berikut.

a. Pemotongan citra

Pemotongan citra merupakan proses pemotongan citra Quickbird sebagian

Kota Yogyakarta tahun 2012 menjadi citra dengan luas wilayah penelitian

yang diinginkan yaitu Kecamatan Mergangsan.

b. Interpretasi citra

Interpretasi citra bertujuan untuk mengidentifikasi obyek dan mengenali

karakteristik obyek yang diinterpretasi. Kunci interpretasi pada citra meliputi

rona, bentuk, tekstur, pola, ukuran, bayangan, situs, dan asosiasi. Hasil

interpretasi citra Quickbird tahun 2013 adalah Peta Tentatif Penggunaan

Lahan Kecamatan Mergangsan. Interpretasi citra Quickbird dilakukan dengan

digitasi penggunaan lahan menurut klasifikasi Sutanto (1981, dengan

modifikasi), meliputi obyek berikut.

1. Permukiman

Permukiman adalah sekumpulan bangunan yang digunakan sebagai

tempat tinggal, dengan bentuk, ukuran, dan jarak antar rumah yang

seragam. Obyek permukiman teratur pada citra dicirikan dengan kunci

interpretasi berupa pola teratur, bentuk dan ukuran sama, serta asosiasi

bangunan berjajar teratur.

2. Perdagangan

Pasar adalah komplek bangunan permanen maupun tidak permanen

yang berfungsi sebagai tempat kegiatan jual beli. Obyek pasar pada

citra dicirikan dengan kunci interpretasi berupa bentuk bangunan yang

memanjang dengan ukuran relatif sama, pola teratur, dan dekat dengan

permukiman.
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Pertokoan adalah bangunan maupun komplek bangunan yang

dipergunakan sebagai tempat usaha dagang. Obyek pertokoan pada citra

dicirikan dengan kunci interpretasi berupa pola tidak teratur, bentuk

persegi panjang dengan ukuran yang tidak sama, dekat dengan jalan,

dan berasosiasi dengan lahan kosong (lahan parkir) di depan bangunan.

3. Pertanian

Tegalan adalah lahan pertanian yang ditanami dengan tanaman

semusim atau tanaman yang berumur pendek misalnya jagung atau

kacang-kacangan. Tegalan dapat diidentifikasi dengan melihat

kenampakannya yaitu memiliki rona cerah dengan petak-petak yang

membatasi tegalan yang satu dengan tegalan yang lainnya. Rona cerah

disebabkan oleh adanya pantulan dari tanah yang mendominasi dan

memiliki tekstur yang lebih kasar daripada sawah.

4. Industri

Pabrik adalah bangunan yang berfungsi untuk memproduksi barang

tertentu, baik barang mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi.

Obyek pabrik pada citra dicirikan dengan kunci interpretasi berupa

warna atap putih dengan bentuk persegi panjang, dan memiliki ukuran

besar dibanding obyek-obyek lain di sekitarnya.

Gudang adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan

barang yang bersifat sementara. Obyek gudang pada citra dicirikan

dengan kunci interpretasi berupa warna atap abu-abu dengan ukuran

yang besar dan berasosiasi dengan jalan utama.

5. Jasa

Kantor pemerintahan adalah bangunan yang berfungsi untuk melayani

urusan administrasi pemerintahan, seperti kantor kecamatan dan kantor

kelurahan.

Obyek kantor pemerintahan pada citra dicirikan dengan kunci

interpretasi berupa tiang bendera dengan bangunan yang berbentuk

menyerupai huruf O atau U.
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Kantor non-pemerintahan adalah bangunan yang berfungsi untuk

melayani urusan non-pemerintahan, seperti kantor pegadaian. Obyek ini

pada citra dicirikan dengan kunci interpretasi berupa bentuk bangunan

memanjang, dekat dengan jalan dengan asosiasi bangunan utama lebih

besar dari bangunan di sekitarnya dengan halaman cukup luas.

Rumah sakit adalah bangunan yang berfungsi untuk melayani kesehatan

masyarakat, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit bersalin.

Kenampakan pada citra memiliki bentuk persegi dan asosiasi halaman

yang cukup luas dengan taman di bagian depannya.

Sekolah adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana pendidikan.

Bangunan ini memiliki kunci interpretasi yaitu bentuk bangunannya

seperti huruf U, L, atau O dan dekat dengan jalan, serta terdapat

halaman yang cukup luas (tempat upacara).

6. Rekreasi

Lapangan olahraga adalah lahan yang digunakan sebagai tempat

aktifitas olahraga. Obyek lapangan olahraga pada citra dicirikan dengan

kunci interpretasi berupa warna putih kecoklatan, ukuran besar, dekat

dengan jalan dan permukiman, dan memiliki asosiasi berupa vegetasi

(pepohonan) yang mengelilingi obyek.

Kebun binatang adalah suatu lahan yang berbentuk taman dan atau

ruang terbuka hijau dan atau jalur hijau yang merupakan tempat untuk

mengumpulkan, memelihara kesejahteraan dan memperagakan satwa

liar untuk umum dan yang diatur penyelenggaraannya sebagai lembaga

konservasi. Obyek kebun binatang pada citra dicirikan dengan kunci

interpretasi berupa tekstur kasar, ukuran luas, dekat dengan sungai dan

jalan, dan asosiasi berupa bangunan-bangunan kecil dengan vegetasi

kerapatan tinggi.

7. Tempat ibadah

Masjid adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat beribadah bagi

umat Islam. Kenampakannya memiliki ciri khusus yaitu bentuk atap

yang menyerupai piramida karena terdapat kubah pada atapnya.
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8. Lain-lain

Kuburan adalah lahan yang digunakan sebagai tempat pemakaman.

Obyek kuburan pada citra dicirikan dengan kunci interpretasi berupa

warna putih keabuan (seperti bercak), tekstur kasar, pola tidak teratur,

dan asosiasi berupa bangunan kecil-kecil dengan sedikit pepohonan.

Lahan kosong adalah lahan terbuka yang belum dimanfaatkan, didirikan

bangunan, atau ditanami vegetasi tertentu. Kenampakan pada citra

hampir sama dengan lapangan olahraga, namun bentuk obyek lahan

kosong tidak teratur dibandingkan dengan bentuk lapangan olahraga.

c. Survei

Survei bertujuan untuk mengetahui kebenaran hasil interpretasi penggunaan

lahan. Survei ini dilakukan dengan mengambil beberapa sampel dari setiap jenis

penggunaan lahan, yaitu dengan metode Stratified Purposive Sampling. Metode

pemilihan titik sampel ini berdasarkan strata dengan mempertimbangkan

kemudahan aksesibilitas atau lokasi survei yang dekat dengan jalan lokal, jalan

kolektor dan jalan arteri. Survei dilakukan terutama pada objek yang sukar

diinterpretasi atau yang masih terdapat keraguan, sehingga didapatkan data yang

sesuai dengan keadaan di lapangan.

d. Reinterpretasi

Interpretasi ulang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan hasil interpretasi dan

perubahan penggunaan lahan yang diketahui setelah melakukan cek lapangan

karena citra Quickbird yang digunakan sebagai data primer merupakan hasil

perekaman tahun 2012, sedangkan penelitian dilakukan pada tahun 2016. Hasil

dari interpretasi ulang ini adalah Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Mergangsan.

e. Pengharkatan dan scoring

Pengharkatan merupakan proses pemberian nilai pada masing-masing

variabel yang terdapat pada parameter untuk estimasi nilai lahan. Penentuan

nilai parameter dan kelas berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya.

Parameter yang digunakan untuk estimasi nilai lahan yaitu :
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A. Penggunaan Lahan

Parameter penggunaan lahan pada tiap-tiap penggunaan lahan diberi

harkat sesuai dengan nilainya. Tabel 1.5 berikut merupakan tabel parameter

penggunaan lahan dan harkat. Harkat yang nilainya paling tinggi berupa

penggunaan lahan pasar, toko, gudang, sedangkan harkat yang paling rendah

adalah penggunaan lahan berupa kantor pemerintahan, sawah, museum,

kuburan, tempat ibadah, bank, puskesmas, kantor  polisi, lembaga pendidikan

non pemerintah.

Tabel 1.5 Parameter Penggunaan Lahan dan Harkat

Sumber: Meyliana, 1996 dalam Reni Dwi 2015 dengan modifikasi

B. Aksesibilitas Positif

Parameter pada aksesibilitas positif suatu lahan ini dapat dilihat dari letak

lokasinya terhadap jalan kolektor, jalan lokal dan terhadap jalan setapak.

Pembuatan peta aksesibilits positif ini dengan cara buffer suatu lahan

berdasarkan jarak lahan terhadap jalan arteri, kolektor, jalan lokal dan jalan

setapak. Harkat masing-masing parameter berbeda-beda, karena setiap parameter

mempunyai pengaruh berbeda dalam penentuan aksesibilitas positif.

Berdasarkan Tabel 1.6 Parameter Aksesibilitas Positif dan Harkat , faktor

letak jauh dekatnya lahan terhadap suatu jalan sangat berpengaruh. Masing-

masing kelas diberikan harkat sesuai dengan jarak yang digunakan, hal ini juga

berlaku pada jarak lahan terhadap jalan kolektor dan jalan setapak.

No Unit Pemetaan Kelas Harkat

1 Perdagangan dan Jasa I 4

2 Permukiman dan Industri II 3

3 Lahan kosong III 2

4 Sawah dan Tegalan IV 1

5 Kantorpemerintahan, museum,kuburan,
sekolah, tempat ibadah, rumah sakit

V 0
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Peta aksesibilitas positif ini diperoleh dari hasil overlay hasil buffer jarak

lahan terhadap jalan kolektor, lokal, dan setapak yang masing-masing telah

diberi harkat. Kemudian dilakukan perhitungan skor total untuk nantinya

dikelaskan sesuai kelas yang telah ditentukan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Kelas aksesibilitas positif ini selanjutnya diberi harkat, sebagaimana pada tabel

1.6 berikut.

Tabel 1.6 Parameter Aksesibilitas Positif dan Harkat

Sumber : Meyliana, 1996, dalam Reny Dwi 2015

C. Aksesibilitas Negatif

Aksesibilitas negatif dilihat dari jarak lahan terhadap jaringan sungai dan titik

makam dengan cara buffering. Setelah proses buffer dan pengharkatan terhadap

sungai dilakukan overlay untuk tahap selanjutnya didapatkan nilai total skor,

dimana nilai tersebut dikelaskan dan diberi harkat sesuai dengan pengaruh

terhadap aksesibilitas negatif suatu lahan sehingga diperoleh peta aksesibilitas

negatif. Tabel 1.7 menunjukkan parameter aksesibilitas negatif berupa kelas dan

nilai pengharkatan yang menggambarkan jarak terhadap sungai dan makam

sebagai aksesibilitas negatif indikator nilai lahan.

No Aksesibilitas Kelas Jarak
(Meter)

Harkat

1 Jarak terhadap jalan kolektor I < 50 4
II 50 - 150 3
III 150 - 500 2
IV >500 1

2 Jarak terhadap jalan lokal I <50 4
II 50 - 150 3
III 150 - 500 2
IV >500 1

3 Jarak terhadap jalan Setapak I <5 4
II 50 – 150 3
III 150 – 500 2
IV >500 1
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Tabel 1.7 Parameter Aksesiblitas Negatif dan Harkat

Sumber: Meyliana 1996 dalam Iswari, 2013 dengan modifikasi

D. Kelengkapan Utilitas

Kelengkapan utilitas umum berpengaruh terhadap nilai lahan yaitu sebagai

sarana penunjang untuk pelayanan masyarakat. Semakin lengkap utilitas umum

di suatu wilayah maka nilai lahannya pun semakin tinggi dan sebaliknya apabila

utilitas umum di suatu wilayah tergolong tidak lengkap maka nilai lahannya

semakin rendah. Perhitungan untuk tingkat kelengkapan utilitas tiap desa di

Kecamatan Mergangsan yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:

Intensitas Kelengkapan Utilitas Umum =

E. Klasifikasi Nilai Lahan

Lahan yang memiliki nilai yang rendah dan letaknya strategis akan cenderung

dicari dalam membangun suatu prasarana atau fasilitas. Faktor-faktor penentu

nilai lahan dapat dilihat pada tabel 1.8 berikut.

Aksesibilitas Negatif Kelas Jarak
(Meter)

Harkat

Jarak terhadap sungai I <200 2

II >200 1

Jarak terhadap makam I <50 2

II >50 1
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Tabel 1.8 Parameter Penentu Nilai Lahan

No Parameter Penentu Nilai
Lahan

Keterangan

1 Penggunaan Lahan - Perdagangan dan jasa

- Permukiman dan industri

- Lahan kosong

- Sawah dan tegalan

2 Aksesibilitas lahan positif Jarak terhaap jalan kolektor, lokal
dan setapak

3 Aksesibilitas lahan negatif Jarak terhadap sungai

4 Kelengkapan utilitas Ketersediaan kantor pemerintah
dan swasta, jumlah pasar

umum, tempat ibadah, swalayan,

koperasi, hotel, pelayanan
kesehatan.

Sumber : Meyliana, 1996, dalam Iswari 2013 dengan modifikasi

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

1.3.6  Metode Analisis Data

1.3.6.1 Tumpang Susun dan Klasifikasi

Tumpang susun atau overlay merupakan suatu data grafis adalah

menggabungkan antara dua atau lebih data grafis untuk dapat

diperoleh data grafis baru yang mempunyai satuan pemetaan (unit
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pemetaan) gabungan dari beberapa data grafis tersebut. Hasil dalam

proses tumpangsusun akan diperoleh satuan pemetaan baru. Hal ini

tumpang susun dilakukan pada beberapa parameter dalam penentruan

lokasi perdagangan yang meliputi peta penggunaan lahan, peta

aksesibilitas positif, peta aksesibilitas negatif, peta kepadatan

penduduk, peta harga lahan, dan peta fasilitas pendidikan.

a. Metode Analisis Spasial GIS Kuantitatif Berjenjang

Metode Analisis Spasial GIS Kuantitatif berjenjang

digunakan untuk mengetahui daerah yang memiliki nilai lahan

tinggi hingga rendah. Metode ini digunukan karena banyaknya

factor/parameter yang memiliki harkat berbeda sesuai dengan

bobotnya. Gambar 1.6 berikut ini merupakan gambar proses

tumpang susun analisis spasial GIS Kuantitatif Berjenjang.

Gambar 1.6 Proses Tumpang Susun Analisis Spasial

GIS Kuantitatif Berjenjang

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

Metode Klasifikasi Data Equal Interval adalah sistem klasifikasi

kelas, dimana masing-masing kelas terdiri dari interval data yang
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sama sepanjang grafik dispersi yang ditunjukkan pada gambar.

Penentuan interval kelas yaitu dengan membagi seluruh rentang

semua data (nilai data tertinggi dikurangi nilai data terendah) dengan

jumlah kelas yang telah ditentukan. Dibawah ini merupakan contoh

rumus klasifikasinya.

1.3.6.2 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 yaitu hubungan antara nilai

harkat masing-masing parameter nilai lahan terhadap nilai harkat total

pada nilai lahan yang kemudian dianalisis dengan harkat parameter

yang sering muncul dan berpengaruh terhadap klasifikasi nilai lahan.

Harkat yang dominan atau yang mempunyai nilai paling tinggi menjadi

indikator untuk menentukan factor dominan.

1.4 Diagram Alir Penelitian

Gambar 1.7 berikut merupakan diagram alir penelitian analisis nilai lahan

Kecamatan Mergangsan.
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Gambar 1.7 Diagram Alir Penelitian
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1.5 Batasan Operasional

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu

obyek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu

alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji.

Penginderaan jauh dapat diartikan sebagai suatu proses membaca (Lillesand &

Kiefer, 1990).

Interpretasi Citra (image interpretation) merupakan proses untuk memperoleh

informasi dengan citra sebagai sumber atau sebagai perantaranya (Sutanto, 1979).

SIG merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan,

memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data bereferensi

geografis atau data geospasial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam

perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumberdaya alam, lingkungan,

transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya (Murai, 1999).

Nilai Lahan adalah lahan yang didasarkan pada kemampuan lahan secara ekonomis

dalam hubunganya dengan produktifitas dan strategis ekonomisnya (Sujarto, 1985

dalam Santoso, 2005).

Harga lahan merupakan fungsi dari nilai lahan (Sujarto, 1985 dalam Santoso, 2005).

Dengan demikian tingkat harga lahan sangat tergantung dari kelas nilai lahan pada

daerah kajian.

Penggunaan Lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen atau

periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik

kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya (Malingreau, 1979).

Aksesibilitas Lahan merupakan keadaan/ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke

tempat lainnya sehingga memberikan kemudahan seseorang atau keadaan untuk

bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan aman, nyaman, dan dengan

kecepatan yang wajar.

Utilitas berupa kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian (UU no 1 th

2011 Pasal 1 ayat 23)


