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ANALISIS AGIHAN HARGA LAHAN DI KECAMATAN KARTASURA 

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018 

Abstrak 

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat dan perkembangan peningkatan investasi 

di Kabupaten Sukoharjo yang sangat drastis dari tahun 2014 sampai tahun 2016 

sebesar 92 % dengan Kontribusi investasi tertinggi berasal dari Kecamatan Kartasura. 

Hal ini menyebabkan pembangunan dan kebutuhan akan lahan meningkat. Kondisi 

ini mempengaruhi naik turunya harga lahan di Kecamatan Kartasura. Penelitian ini 

bertujuan untuk (1) mengkaji persebaran harga lahan di Kecamatan Kartasura dan (2) 

mengkaji kesesuaian nilai harga lahan dan harga lahan relatif di Kecamatan 

Kartasura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan teknik 

Purposive Sampling untuk validasi penggunaan lahan dan stratified accidental 

sampling untuk kesesuaian nilai lahan dengan harga lahan. Nilai lahan diperoleh dari 

analisis tumpang susun dan penjumlahan harkat keempat parameter penentu nilai 

lahan yaitu penggunaan lahan, aksebilitas positif, aksebilitas negatif, dan kelengkapan 

utilitas umum. Data keempat parameter diperoleh dari interpretasi citra pleiades. 

Harga lahan diperoleh dari wawancara acak penduduk berdasarkan atas nilai lahan 

yang terbentuk. Kesesuaian diperoleh dari membandingkan nilai lahan dengan harga 

lahan relatif di lapangan. Hasil penelitian diperoleh Kesesuaian nilai lahan dengan 

harga lahan relatif di Kecamatan Kartasura didominasi oleh sesuai dengan persentase 

luas mencapai 93,05 % sedangkan yang tidak sesuai hanya 6,95%. Lokasi yang tidak 

sesuai berada di desa singopuran, pucangan, wirogunan, dan kertonatan. Persebaran 

harga lahan di Kecamatan Kartasura didominasi oleh Kelas III dengan harga lahan 

sedang (Rp 2.500.000 – 5.000.000 per m
2
) sebesar 57,83 %. Kelas dengan luas paling 

sempit yaitu 1,81 % adalah kelas I dengan harga lahan sangat tinggi (Rp 10.000.000 – 

15.000.000 per m
2
). Kelas II dan Kelas IV dengan harga lahan tinggi (Rp 6.000.000 – 

9.500.000 per m
2
) dan rendah (Rp 1.000.000 – 2.000.000) memiliki persentase luas 

sebesar 23,001 % dan 17,35 %. 

  

Kata Kunci :Nilai lahan, harga lahan, kesesuaian. 

Abstract 

Rapid population growth and the development of increased investment in Sukoharjo 

regency which was very drastic from 2014 to 2016 amounted to 92% with the highest 

investment contribution coming from Kartasura District. This has led to increased 

development and the need for land. This condition affects the increase in the price of 

land in Kartasura District. This study aims to (1) examine the distribution of land 

prices in Kartasura Subdistrict and (2) reviewing the suitability of estimated land 

prices and relative land prices in Kartasura District. The method used in this study is 

a survey with Purposive Sampling techniques for land use validation and stratified 

accidental sampling for the suitability of land values with land prices. Land values 
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were obtained from overlapping analysis and the sum of the four parameters 

determining land values, namely land use, positive accessibility, negative 

accessibility, and completeness of public utilities. The fourth parameter data was 

obtained from the interpretation of pleiades image. Land prices are obtained from 

random population interviews based on the value of the land formed. Conformity is 

obtained from comparing land values with relative land prices in the field. The results 

obtained by the suitability of land values with the relative price of land in Kartasura 

Subdistrict are dominated by according to the broad percentage reaching 93.05% 

while those that do not match are only 6.95%. Locations that are not suitable are in 

the villages of Singopuran, Pucangan, Wirogunan, and Kertonatan. The distribution 

of land prices in Kartasura Subdistrict is dominated by Class III with a medium land  

price (Rp 2.500.000 – 5.000.000 per m
2
) of 57.83%. Classes with the narrowest area 

of 1.81% are class I with very high land prices (Rp 10.000.000 – 15.000.000 per m
2
). 

Class II and Class IV with high (Rp 6.000.000 – 9.500.000 per m
2
) and low land 

prices (Rp 1.000.000 – 2.000.000) have a wide percentage of 23,001% and 17,35% 

 

Keywords: Land value, land price, suitability. 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat menyebabkan bertambahnya 

kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan manusia dengan melakukan 

pembangunan. Pembangunan  yang terus dilakukan untuk pengembangan 

wilayah membutuhkan lahan tetapi ketersediaan lahan yang tetap, terbatas dan 

tidak dapat ditingkatkan menyebabkan kelangkaan lahan serta mempengaruhi 

nilai dari suatu lahan. Nilai lahan sangat erat kaitannya dengan harga lahan. 

Semakin tinggi harga lahan maka semakin tinggi pula kualitas dan strategis nilai 

suatu lahan. Harga lahan adalah penilaian atas lahan yang diukur berdasarkan 

harga nominal dalam satuan ruang untuk satuan luas pada pasaran lahan (Darin-

Drabkin, 1977) 

Kecamatan Kartasura merupakan salah satu wilayah yang mengalami 

perkembangan sangat pesat. Kecamatan Kartasura merupakan wilayah peri urban 

yaitu zona transisi dari desa ke kota. Ciri wilayah peri urban adalah 

Pembangunan yang begitu pesat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan investasi 

yang cepat di Kecamatan Kartasura. Investasi yang masuk di Kabupaten 

Sukoharjo tercatat pada tahun 2014 sebesar Rp 579.719.809.507 tetapi terjadi 
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peningkatan sebesar 92 % pada tahun 2016, investasi yang masuk ke Kabupaten 

Sukoharjo pada tahun 2016 sebesar Rp 5.811.531.070.759. Kontribusi investasi 

tertinggi berasal dari Kecamatan Kartasura. Investor besar yang masuk adalah 

pembangunan Transmart di Pabelan Kartasur 

Kondisi pembangunan Kecamatan Kartasura yang cepat karena peningkatan 

masuknya investor yang besar membuat harga lahan mengalami kenaikan 

sehingga perlu dilakukan pemetaan harga lahan di Kecamatan Kartasura.   

Penentuan harga lahan yang ada kurang efektif dan efisien sehingga perlu adanya 

pemetaan harga lahan yang mampu memperlihatkan perbedaan harga lahan, 

teknik yang efisien dan efektif untuk pemetaan harga lahan dan mencerminkan 

keadilan yaitu pemetaan dengan teknik penginderaan jauh. Produk dari 

penginderaan jauh adalah citra. Citra memiliki banyak jenis tetapi citra yang 

cocok untuk mendapatkan informasi fisik adalah citra resolusi tinggi. Citra yang 

dipakai adalah citra pleiades sehingga data dengan ketelitian tinggi dapat 

diperoleh. Data dengan ketelitian tinggi diperoleh dengan cara interpretasi secara 

visual atau digital. Pemetaan zonasi harga lahan sangat membutuhkan citra 

resolusi tinggi karena citra resolusi tinggi dapat menyajikan parameter – 

parameter harga lahan secara detail. 

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang ada, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Agihan Harga Lahan di 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018”. 

 

2. METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan. Survei 

lapangan dilakukan pada saat validasi penggunaan lahan dengan metode 

pengambilan sampel Purposive Sampling. Total sampel penggunaan lahan dalam 

penelitian ini adalah 84 sampel. Survei lapangan kedua pada saat survei harga 

lahan setelah peta estimasi harga lahan diperoleh. Survei lapangan harga lahan 
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dilakukan dengan metode pengambilan sampel stratified accidental sampling 

yaitu wawancara penduduk dengan seseorang yang mengerti harga lahan di 

daerah sekitar untuk masing – masing kelas harga lahan yang ada. Total sampel 

untuk wawancara harga lahan adalah 43 sampel. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Persebaran harga lahan di Kecamatan Kartasura 

Tabel 1 menyajikan luas total harga lahan dari keempat kelas harga lahan 

Tabel 1 Luas total harga lahan keempat kelas harga lahan 

No 
Harga lahan 

Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

Luas (Km
2
) 4,84 12,17 3,65 0,38 

Persentase 

(%) 
23,001 57,83 17,35 1,81 

Sumber : Penulis,2018 

Harga lahan kelas I tergolong nilai lahan sangat tinggi dengan harga 

Rp.10.000.000 – 15.000.000 per m
2
 tersebar di sekitar jalan Yogyakarta – 

Surakarta; dimulai dari selatan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS) atau depan Transmart Pabelan ke barat sampai sebagian Desa Ngadirejo 

dilalui jalan arteri (Yogyakarta – Surakarta); dan tersebar di perempatan depan 

pasar Kartasura ke utara menuju jalan kolektor depan kantor kecamatan serta 

dekat tugu Kartasura. Luas wilayah dari harga lahan sangat tinggi mencapai 1,81 

% dari keseluruhan luas wilayah. Luas ini merupakan luas paling sempit dari 

keempat kelas harga lahan.  

Harga lahan kelas II yang tergolong nilai lahan tinggi dengan harga lahan 

Rp.6.000.000 – 9.500.000 per m
2
 tersebar di seluruh desa yang dilewati jalan 

arteri (Yogyakarta – Surakarta) dan kolektor dengan jarak yang lebih jauh dari 

kelas harga lahan I yaitu Desa Makam Haji, Desa Pabelan, Desa Ngadirejo, Desa 
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Kartasura, Desa Singopuran, dan Desa Kertonatan. Luas dari harga lahan tinggi 

mencapai 17,35 %. Luas harga lahan tinggi menempati urutan kedua bawah dari 

keempat kelas harga lahan.  

Harga lahan kelas III dengan nilai lahan sedang mempunyai harga lahan 

Rp.2.500.000 – 5.000.000 per m
2
 tersebar di desa yang memiliki penggunaan 

lahan pemukiman, industri, dan lahan kosong; yaitu seluruh desa di Kecamatan 

Kartasura dengan luas paling sedikit di Desa Ngemplak. Penggunaan lahan 

industri sendiri hanya berada di beberapa desa yaitu: Gumpang, Pabelan, 

Ngabeyan, dan Wirogunan. Luas harga lahan kelas III mencapai 57,83 % luas 

paling tinggi dari keempat kelas harga lahan karena mencapai setengah lebih dari 

luas keseluran wilayah di Kecamatan Kartasura. 

Harga lahan kelas IV degan nilai lahan rendah yang mempunyai harga lahan 

Rp.1.000.000 – 2.000.000 per m
2
 tersebar di pinggiran wilayah Kecamatan 

Kartasura yaitu Desa Ngemplak, Desa Pucangan, Desa Gumpang, Desa Pabelan, 

Desa Gonilan, Desa Ngabean, Desa Kertonatan, dan Desa Wirogunan. Luas 

harga lahan kelas IV mencapai 23,01 % berada di urutan kedua dari yang paling 

tinggi dari keempat kelas harga lahan. 

Peta persebaran harga lahan di Kecamatan Kartasura dapat dilihat pada 

gambar 1 dan peta kesesuaian harga lahan dengan harga lahan relatif di 

Kecamatan Kartasura dapat dilihat pada gambar 2 
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3.2 Kesesuaian estimasi harga lahan dengan harga lahan relatif di 

Kecamatan Kartasura 

Hasil wawancara harga lahan relatif di lapangan dapat dilihat pada tabel 1 

Tabel 1 Hasil survei wawancara lapangan harga lahan Kecamatan Kartasura  

DESA 

Harga lahan lapangan juta/ m
2 

Rendah (1-2) 
Sedang (2,5 – 

5) 
Tinggi(6 – 9,5) 

Sangat tinggi(10 

– 15) 

Gonilan Sesuai Sesuai Sesuai  

Gumpang Sesuai Sesuai Sesuai  

Kartasura  Sesuai Sesuai Sesuai 

Kertonatan Sesuai Sesuai Sesuai 
Tidak sesuai 

(6 – 9,5) 

Makamhaji Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 

Ngabeyan Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 

Ngadirejo  Sesuai Sesuai Sesuai 

Ngemplak Sesuai Sesuai  Sesuai  

Pabelan Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 

Pucangan Sesuai Sesuai 
Tidak sesuai 

(2,5 – 5) 

Tidak sesuai 

(6 – 9,5) 

Singopuran 
Tidak sesuai 

(2,5 – 5) 
Sesuai Sesuai Sesuai 

Wirogunan Sesuai Sesuai 
Tidak sesuai 

(2,5 – 5) 

Tidak sesuai 

(6 – 9,5) 

Sumber : Penulis, 2018 

Berdasarkan hasil wawancara harga lahan pada tabel 1 di dapat kesimpulan 

bahwa nilai lahan rendah memiliki harga lahan 1.000.000 – 2.000.000, nilai 

lahan sedang memiliki harga lahan 2.500.000 – 5.000.000, nilai lahan tinggi 

memiliki harga lahan 6.000.000 – 9.500.000, dan nilai lahan sangat tinggi 

memiliki harga lahan 10.000.000 – 15.000.000.kesimpulan tersebut di dapat dari 

hasil wawancara harga lahan 43 sampel. Beberapa lokasi pada beberapa desa 

yang tidak sesuai dengan harga lahan yang disimpulkan. Berikut tabel 2 

kesesuaian nilai lahan dengan harga lahan relatif di Kecamatan Kartasura. 
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Hasil penelitian diperoleh pernyataan bahwa dari 43 sampel harga lahan terdapat 

6 sampel yang tidak sesuai, yaitu harga lahan rendah di desa singopuran.   Harga 

lahan tinggi terdapat 2 sampel yang tidak sesuai, 2 sampel yang tidak sesuai 

berada di desa pucangan dan wirogunan. Harga lahan terakhir yaitu harga lahan 

sangat tinggi memiliki 3 sampel yang tidak sesuai yaitu desa kertonatan, 

pucangan, dan wirogunan 

 

4. PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

1). Persebaran harga lahan di Kecamatan Kartasura didominasi oleh Kelas III 

dengan harga lahan sedang tersebar di desa yang memiliki penggunaan lahan 

pemukiman, industri, dan lahan kosong yaitu seluruh desa di Kecamatan 

Kartasura. Kelas dengan luas paling sempit adalah kelas I dengan harga lahan 

sangat tinggi  tersebar di sekitar jalan jogja – solo tepatnya di selatan kampus 

UMS atau depan transmart pabelan ke barat sampai sebagian desa ngadirejo yang 

dilalui jalan arteri (jogja – solo) dan juga tersebar di perempatan depan pasar 

kartasura ke utara menuju jalan kolektor serta dekat tugu kartasura. Kelas II 

dengan harga lahan tinggi tersebar mengikuti jalan arteri (jog ja – solo) dan 

kolektor dengan jarak yang lebih jauh dari kelas harga lahan I yaitu desa makam 

haji, pabelan, ngadirejo, kartasura, singopuran, dan kertonatan.. Kelas IV dengan 

harga lahan rendah tersebar di pinggiran wilayah Kecamatan Kartasura yang 

memiliki dominasi penggunaan lahan sawah. 

2). Kesesuaian nilai lahan dengan harga lahan relatif di Kecamatan Kartasura 

didominasi oleh sesuai dengan persentase luas mencapai 93,05 % sedangkan 

yang tidak sesuai hanya 6,95%. Lokasi yang tidak sesuai berada di desa 

singopuran, pucangan, wirogunan, dan kertonatan. 
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4.2  Saran 

1).  Penelitian ini bisa dijadikan rujukan lebih lanjut mengenai harga lahan dengan 

menambahkan  parameter harga lahan yaitu peruntukan lahan RTRW , kondisi 

air, kondisi fisik yang bebas banjir atau tidak,adanya tempat wisata, dan adanya 

perumahan. 

2).  Hasil dari penelitian bisa digunakan untuk bahan pertimbangan untuk melakukan 

pembangunan yang ada di Kecamatan Kartasura  

3). Kepada instansi yang berkaitan dengan penentuan harga lahan sebaiknya 

menggunakan penelitian ini agar harga lahan sesuai dengan yang ada di 

lapangan.  
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