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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laju pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat dan juga diikuti 

dengan meningkatnya aktifitas masyarakat akibat lengkapnya sarana dan prasarana 

mengakibatkan meningkatnya kebutuhan hidup akan permintaan lahan. Sementara 

lahan sebagai sumberdaya yang memikili peran penting dalam upaya pemenuhan 

dan peningkatan kebutuhan penduduk tersebut relatif berkurang karena 

peningkatan kebutuhan ruang lingkup terutama untuk tempat tinggal maupun 

pemanfaatan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kondisi lahan yang 

memiliki luas tetap tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang terus bertambah 

sehingga memberi efek adanya keterbatasan lahan dalam memenuhi kebutuhan 

manusia, hal ini berimbas pada permintaan terhadap lahan yang meningkat dan 

berkorelasi dengan semakin tingginya nilai lahan.  

Nilai lahan adalah lahan yang didasarkan pada kemampuan secara ekonomis 

dalam hubunganya dengan produktifitas dan strategis ekonomisnya (Yunus, 2000). 

Penentuan nilai ini juga berdasarkan pada variasi aktivitas manusia di dalamnya 

serta aksesibilitas lahan itu sendiri. Dekade ini, nilai lahan juga menjadi salah satu 

objek penting karena dapat dijadikan acuan dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP). 

Penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan oleh manusia untuk kebutuhan 

manusia tersebut. Perkembangan kota Yogyakarta menuju Kabupaten Kulonprogo 

mempengaruhi penggunaan lahan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dapat 

menyebabkan kemungkinan pengalihan fungsi lahan seperti lahan sawah, hutan, 

serta lahan produktif lain, yang masih cukup banyak terdapat di Kabupaten 

Kulonprogo salah satunya di Kecamatan Wates berubah menjadi kawasan 

perumahan atau permukiman beserta infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan 

lain seperti dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengembangan kawasan permukiman dapat mempengaruhi 

penggunaan lahan di sekitarnya. 
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Kecamatan Wates merupakan salah satu dari dua belas Kecamatan di 

Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian tengah yang merupakan pusat 

administrasi dari Kabupaten Kulonprogo. Kecamatan Wates memiliki luas wilayah 

3.200,24 ha, terdiri dari 8 kelurahan, 52 pedukuhan, 105 Rukun Warga (RW), dan 

291 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk mencapai 47.354 jiwa (BPS, 

Kecamatan Wates Dalam Angka Tahun 2017) 

Seiring dengan pengembangan kawasan Kecamatan Wates, area persawahan 

mulai banyak beralih fungsi sebagai perumahan, pertokoan hingga kawasan 

perkantoran. Sebagian besar permohonan IPPT di wilayah ini sebagian besar lahan 

persawahan antara lain Pengajuan perubahan tegalan menjadi pekarangan dengan 

perubahan sawah menjadi pekarangan, perbandingannya yaitu  satu banding dua 

dan persentasen dapat mencapai 60 persen. Kawasan tersebut di antaranya memiliki 

aktivitas perekonomian yang padat, kawasan ramai lalu lintas kendaraan dan berada 

di dekat pusat ibukota kabupaten Kulonprogo (Kasubid Pengaturan dan Penataan 

Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo Tahun 2014) 

Informasi nilai lahan merupakan suatu bagian yang penting dalam 

pembangunan ekonomi, karena banyak pelaksanaan kegiatan pembangunan 

ekonomi yang bergantung pada informasi nilai lahan sehingga diperlukan informasi 

nilai lahan yang akurat. Selain itu informasi nilai lahan tersebut kerap dijadikan 

sebagai acuan dan alasan dasar dilakukannya alih fungsi lahan. Oleh karena itu 

melalui Penelitian ini penulis ingin menganalisis bagaimana perubahan nilai lahan 

akibat perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Wates. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut, dapat diketahui beberapa 

rumusan masalah sebagai beribut:  

a. bagaimana persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Wates dalam kurun waktu 2012 dan 2017?, 

b. bagaimana persebaran perubahan nilai lahan di Kecamatan Wates 

akibat perubahan penggunaan lahan pada kurun waktu 2012 dan 2017?; 

dan 

c. bagaimana hubungan perubahan nilai lahan dengan jenis penggunaan 

lahan di Kecamatan Wates dalam kurun waktu 2012 dan 2017?. 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

a. menganalisis persebaran perubahaan penggunaan lahan di Kecamatan 

Wates Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 dan 2017, 

b. menganalisis persebaran perubahan nilai lahan di Kecamatan Wates 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 dan 2017; dan 

c. menganalisis hubungan perubahan nilai lahan dengan jenis penggunaan 

lahan di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

a. hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi 

maupun rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam 

menentukan kebijkakan di bidang pertanahan dengan mengedepankan 

kesejahteraan rakyat, terutama menentukan nilai jual tanah yang 

terdapat di Kecamatan Wates, dan 

b. sebagai penulisan skripsi untuk menempuh ujian sarjana S1 di Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang 

merupakan bentukan alami maupun buatan manusia (PP Nomor 16 Tahun 2004). 

Penggunaan lahan merupakan segala campur tangan manusia, baik secara menetap 

maupun berpindah-pindah terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber 

daya buatan yang secara langsung disebut lahan dengan tujuan untuk mencukupi 

kebutuhan baik material maupun spiritual, ataupun kebutuhan keduanya 

(Malingreau, 1978 dalam Su Ritohardoyo, 2013). Penggunaan lahan merupakan 

unsur penting dalam perencanaan wilayah (Campbell, 1996), disamping sebagai 
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faktor penting dalam perencanaan, pada dasarnya perencanaan kota adalah 

perencanaan penggunaan lahan. 

Kenampakan penggunaan lahan berubah berdasarkan waktu, yakni keadaan 

kenampakan penggunaan lahan atau posisinya berubah pada kurun waktu tertentu. 

Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara sistematik dan non sistematik. 

Perubahan sistematik terjadi dengan ditandai oleh fenomena yang berulang, yakni 

tipe perubahan penggunaan lahan pada lokasi yang sama. Kecenderungan 

perubahan ini dapat ditunjukkan dengan peta multiwaktu. Fenomena yang ada dapat 

dipetakan berdasarkan seri waktu, sehingga perubahan penggunaan lahan dapat 

diketahui. Perubahan non sistematik terjadi karena kenampakan luasan lahan yang 

mungkin bertambah, berkurang, ataupun tetap.  

1.5.1.2 Nilai Lahan 

Nilai Lahan adalah sebagai suatu makna yang dibayar oleh pembeli dari 

penjual yang bersedia dan hak untuk menjualnya. Konsep ekonomi dari nilai 

mencerminkan pandangan pasar atas keuntungan seseorang yang memilikinya pada 

saat dilakukannya penilaian yang dilakukan secara terbuka. Dalam 

perkembangannya, istilah nilai tidak berdiri sendiri, akan tetapi menyatu dalam 

suatu istilah yang lebih spesifik seperti nilai pasar, nilai guna, nilai tukar, dan 

sebagainya. (Petunjuk Teknis Direktorat Survei dan Potensi Tanah, Deputi Survei, 

Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, 2007). 

Nilai lahan dan harga lahan mempunyai hubungan yang fungsional, dimana 

harga lahan ditentukan oleh nilai lahan atau harga lahan mencerminkan tinggi 

rendahnya nilai tanah. Dalam hubungan ini, perubahan nilai lahan serta penentuan 

nilai dengan harga lahan dipengaruhi oleh faktor - faktor yang menunjang 

kemanfaatan, kemampuan dan produktifitas ekonomis tanah tersebut. 

Nilai lahan nantinya juga akan dikaitkan pada harga lahan atau sewa lahan. 

Sewa suatu lahan akan berbeda-beda nilainya tergantung tata guna lahannya. Sewa 

lahan pada dasarnya adalah balas jasa terhadap penggunaan sebidang lahan. Semua 

kegiatan yang selalu berpusat pada kota menjadikan kota memiliki tata guna lahan 

yang menggiurkan untuk mendapat keuntungan bagi petani, investor, pedagang, 

dan lain sebagainya. Hal ini terbukti saat ini kota dipenuhi pemandangan bangunan 

pertokoan, mall, industri besar, industi kecil, perkantoran, dan pemukiman 
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penduduk. Berbeda dengan desa, infrastruktur yang dimiliki desa masih jauh dari 

skala kota. 

Hubungan antara nilai tanah dengan status tanah ini dilihat dari jenis sertifikat 

tanah yang dimiliki. Nilai tanah cenderung menjadi tinggi apabila status tanahnya 

hak milik. Hak milik merupakan suatu hak yang mempunyai hubungan kepemilikan 

yang tertinggi tingkatannya dibandingkan dengan hak-hak kepemilikan lainnya. 

Hak milik merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan keharusan bagi 

negara untuk melindungi, memelihara dan menjaga hak kepemilikan warga 

negaranya. 

Nilai pasar pada dasarnya mencerminkan harga yang terbaik atas suatu 

propertipada suatu waktu, tempat dan keadaanatau kondisi pasar tertentu. Nilai 

lahan adalah ukuran kemampuan lahan untuk menghasilkan atau memproduksi 

sesuatu secara langsung memberikan keuntungan ekonomis. Dalam konteks pasar 

properti, nilai lahan sama dengan harga pasar lahan tersebut misalnya harga pasar 

lahan tinggi maka nilai lahannya juga tinggi dan sebaliknya. 

1.5.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Lahan 

Nilai suatu properti seperti tanah atau lahan dipengaruhi oleh faktor- faktor 

yang mempengaruhi motivasi suatu kegiatan manusia (Briska Yusni, Marindi. 

2015). 

Faktor- faktor yang mempengaruhi nilai lahan adalah : 

1. Faktor sosial, ditunjukan dengan karakteristik penduduk yang meliputi 

jumlah penduduk, jumlah keluarga, tingkat pendidikan, tingkat kejahatan 

dan lain- lain. Faktor ini membentuk pola penggunaan tanah pada suatu 

wilayah. 

2. Faktor ekonomi, ditunjukkan dalam hubungan permintaan dan penawara 

dengan kemampuan ekonomi suatu masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya. Variasi permintaan meliputi jumlah tenaga kerja, tingkat 

upah, tingkat pendapatan, dan daya beli, suku bunga dan biaya transaksi. 

Variabel penawaran meliputi jumlah tanah yang tersedia, biaya perijinan, 

pajak, dan biaya overhead lainnya. 
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3. Faktor- faktor pemerintah, kebijakan pemerintah baik di bidang politik 

maupun hukum akan mempengaruhi nilai tanah, misalnya fasilitas 

keamanan, kesehatan, pendidikan, jaringan transportasi, peraturan 

perpajakan dan lain-lain. 

4. Faktor lingkungan mempengaruhi nilai tanah meliputi kondisi internal, 

yaitu lokasi, ukuran, topografi, jenis tanah, dimensi. Kondisi eksternal / 

meliputi keasaan lingkungan sekitar lokasi tersebut seperti keberadaan laut 

atau pelabuhan, sungai, gunung dan jaringan transportasi. 

1.5.1.4 Peta Zona Nilai Tanah 

Peta Zona Nilai Tanah adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis 

yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata 

– rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/ pemilikan objek pajak dalam satu 

wilayah administrasi kelurahan. Penentuan batas zona tidak terikat kepada batas 

blok (Simamora A.G, 2012). 

1.5.1.5 Hubungan Nilai Lahan dengan Jenis Penggunaan Lahan 

Perubahan penggunaan lahan yang terdapat di pusat kota mengakibatkan 

muncul pusat-pusat kegiatan baru terutama perdagangan dan jasa terutama di 

daerah pinggiran kota. Hal tersebut sesuai dengan rencana tata ruang wilaha  

(RTRW) yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga dan 

Penggunaan Lahan ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau/taman kota bisa 

berdampak pada sulitnya realisasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

menyediakan ruang publik sesuai amanat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian dengan tema nilai lahan atau harga lahan pernah dilakukan oleh 

beberapa penelitian lain dengan metode dan wilayah kajian yang berbeda, 

diantaranya yaitu : 

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 kecendrungan nilai jual objek pajak 
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Kecamatan Serengan. Metode yang digunakan yaitu survai lapangan dan analisis 

sistem informasi geografis menggunakan kualitatif berjenjang tertimbang. Hasil 

akhir yang diperoleh yaitu peta estimasi harga lahan Kecamatan Serengan yang 

kemudian dilakukan perhitungan nilau jual objek pajak dan dianalisis secara 

spasial. Tabel 1.1 merupakan tabel yang menyajikan ringkasan penelitian 

sebelumnya dan berikut tabelnya. 

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian Judul Tujuan Metode Hasil 

Rulita 

Maharani 

Putri 

(2014) 

Skripsi 

Analisis Nilai 

Jual Objek 

Pajak dengan 

Memanfaatkan 

Sistem 

Informasi 

Geografi di 

Kecamatan 

Serengan Kota 

Surakarta 

1. Mengetahui 

agihan nilai 

jual objek 

pajak 

Kecamatan 

Serengan 

dengan 

menggunakan 

aplikasi sistem 

informasi 

geografis 

2. Menganalisis 

kecendrungan 

nilai jual objek 

pajak 

Kecamatan 

Serengan. 

Analisis data 

sekunder dan 

primer  

1. Peta Penggunaan 

Lahan Kecamatan 

Serengan 

2. Peta Utilita 

Kecamatan Serengan 

3. Peta Aksesibilitas 

Lahan Positif 

Kecamatan Serengan 

4. Peta Aksesibilitas 

Lahan Negatif 

Kecamatan Serengan 

5. Peta Estimasi Harga 

Lahan Kecamatan 

Serengan 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Setiap wilayah yang dihuni oleh suatu masyarakat seharusnya mengalami 

perkembangan baik itu kaitannya dengan jumlah penduduk maupun kondisi 

ekonomi sosial masyarakatnya. Adanya wilayah yang selalu berkembang 

memberikan efek terhadap kebutuhan akan transportasi serta mobilitas manusia, 

barang maupun jasa.. 

Perkembangan suatu daerah adalah hal yang tak bisa dihindari, dipengaruhi 

oleh pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Dengan adanya tuntutan perkembangan, 

keperluan atas tanah untuk pembangunan menjadi hal yang sangat krusial karena 

keadaan dan situasi daerah yang tidak mampu diimbangi dengan suplai lahan 

karena lahan yang tersedia tidak berubah. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi 

yang sangat serius terhadap perubahan penggunaan dan kebutuhan hidup akan 

permintaan lahan yang berpengaruh juga pada pola kenaikan harga nilai lahan. 

Kecamatan Wates merupakan salah satu contoh nyata telah terjadinya perubahan 

penggunaan lahan.  

Penggunaan lahan memiliki pengaruh yang dominan dalam menentukan nilai 

lahan, hal ini karena penggunaan lahan sebagai cerminan aktivitas manusia yang 

dilakukan terhadap lahan. Penggunaan lahan merupakan faktor dinamis yang 

senantiasa mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, sehingga 

secara tidak langsung penggunaan lahan akan mempengaruhi nilai lahan yang ada 

di lokasi tersebut. Penggunaan lahan berupa pusat perdagangan dan jasa dianggap 

sebagai pusat perekonomian yang menguntungkan bagi masyarakat, sedangkan 

permukiman menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi nilai 

lahan karena permukiman bertindak sebagai tempat tinggal yang mana sangat 

diperlukan oleh masyarakat. 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. 

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perubahan zona nilai nilai 

tanah akibat perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Wates Kulonprogo, serta 

membandingkan perubahan nilai tanah dan penggunaan tanah di Kecamatan Wates 

dari tahun ketahun dalam unit analisis. Diagram kerangka pemikiran dapat dilihat 

pada Gambar 1.1 berikut : 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Kerangka Pemikiran 

 

1.7  Batasan Operasional 

Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, vegetasi 

serta benda yang ada diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap 

penggunaan lahan (Arsyad, 1989) 

Penggunaan lahan adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan 

bentukan alami maupun buatan manusia (PP Nomor 16 Tahun 2004). 

Nilai Lahan adalah sebagai suatu makna yang dibayar oleh pembeli dari penjual 

yang bersedia dan hak untuk menjualnya (Yunus, 2000) 

Harga tanah adalah penilaian atas tanah berdasarkan harga nominal dalam satuan 

uang untuk satuan luas tertentu. Harga tanah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah harga titik survey dari Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) dan harga tanah atas dasar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan 

satuan rupiah per are (Sujarto,1985) 

Penggunaan Lahan 

Kebutuhan 

Lahan 

Alih Fungsi 

Lahan 

Pembangunan 

dalam sektor 

ekonmi 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk 

Analisis Perubahan 

Nilai Lahan Akibat 

Perubahan Penggunaan 

Lahan 

Perubahan 

Penggunaan 

Lahan 

Perubahan 

Nilai 

Lahan 

Nilai Lahan 

Faktor 

Sosial 

Faktor 

Ekonomi 

Faktor 

Kebijakan 

Pemerintah 

Faktor 

Lingkungan 
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Zona Nilai Tanah adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek 

pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata – rata (NIR) yang dibatasi 

oleh batas penguasaan/ pemilikan objek pajak dalam satu wilayah 

administrasi kelurahan. Penentuan batas zona tidak terikat kepada batas blok 

(Simamora A.G, 2012). 
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