
i 

 

ANALISIS PERSEBARAN FASILITAS SOSIAL EKONOMI Dan 

PENGARUHNYA TERHADAP NILAI LAHAN Di KECAMATAN 

JATISRONO KABUPATEN WONOGIRI 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada 

Jurusan Geografi Fakultas Geografi 

 

 

Oleh: 

 

AGUS MARDIKO SAPUTRO 

E100110044 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI GEOGRAFI 

FAKULTAS GEOGRAFI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019 

 

 



ii 

 



iii 

 



iv 

 

 



1 

 

ANALISIS PERSEBARAN FASILITAS SOSIAL EKONOMI Dan 

PENGARUHNYA TERHADAP NILAI LAHAN Di KECAMATAN JATISRONO 

KABUPATEN WONOGIRI 

Abstrak 

Fasilitas sosial ekonomi merupakan sarana penunjang masyarakat untuk 

melakukan kegiatan sosial ekonomi dalam kesehariannya. Ketersediaan dan kemudahan 

aksesibilitas menuju fasilitas sosial ekonomi akan mempengaruhi nilai lahan pada suatu 

daerah. Nilai lahan mencerminkan tinggi rendahnya harga lahan pada suatu wilayah 

atau daerah. Kelas nilai lahan di peroleh dari hasil overlay penggunaan lahan, 

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

tersebut menjadi latar belakang penelitian analisis persebaran fasilitas sosial ekonomi 

yang mempengaruhi nilai lahan pada wilayah Kecamatan Jatisrono, yang bertujuan: (1) 

Menganalisis sebaran fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Jatisrono, (2) Menganalisis 

sebaran nilai lahan di Kecamatan Jatisrono, dan (3) Menganalisis fasilitas sosial 

ekonomi yang mempengaruhi nilai lahan di Kecamatan Jatisrono. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode ektraksi data penginderaan jauh untuk mendapatkan data 

digital parameter nilai lahan, seperti penggunaan lahan, aksesibilitas positif, 

aksesibilitas negatif, dan titik lokasi fasilitas sosial ekonomi. Metode analisis yang 

digunakan yaitu metode overlay dengan pendekatan kuantitatif berjenjang. Hasil 

penelitian menunjukan sebaran fasilitas sosial ekonomi Kecamatan Jatisrono banyak 

terdapat di desa Gunungsari, Jatisrono, Jatisari, Tanjungsari, dan Pandeyan karena desa 

tersebut terdapat aksesibilitas yang baik. Sebaran fasilitas paling sedikit terdapat di desa 

Pelem dengan jumlah 18 fasilitas, letak desa yang jauh dari pusat pemerintahan dan 

ekonomi kecamatan menjadikan desa tersebut mempunyai sedikit fasilitas sosial 

ekonomi. Hasil klasifikasi nilai lahan terbagi menjadi empat kelas yaitu nilai lahan 

sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa blok 

yang mempunyai nilai lahan sangat tinggi berada pada blok 5 dan 6. Nilai lahan sedang 

terdapat pada blok 2,4,13, dan 20 masing-masing blok tersebut tidak memiliki 

kelengkapan fasilitas seperti yang terdapat pada blok yang bernilai lahan tinggi ataupun 

sangat tinggi. Nilai lahan  rendah terdapat pada area blok 1,3,8,9,10,11,14,16,17,18,19 

semakin tidak lengkap fasilitas yang dimiliki oleh setiap blok maka nilai lahannya akan 

semakin rendah. Fasilitas sosial ekonomi yang terdapat pada nilai lahan rendah 

sejumlah 73 yang tersebar pada blok tersebut di atas, jumlah tersebut berbeda jauh 

dengan jumlah fasilitas sosial ekonomi yang terdapat pada nilai lahan sangat tinggi. 

Kata Kunci: Fasilitas Sosial Ekonomi, Nilai lahan, Distribusi 

Abstracts 

 

Socio-economic facilities are society support to carry out socio-economic in their daily 

activities. Ease and availability access to socio-economic facilities will affect land value 

High land values reflect low land price in area. Class land values obtained from overlay 

landuse, positive accessibility, negative accessibility, and completeness public utilities. 

This condition is the research background, research analysis of the distribution of socio-

economic facilities that affect the land value in Jatisrono Subdistrict area, which aims: 

(1) Analyzing out socio-economic facilities distribution in Jatisrono District, (2) 
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Analyzing out land values distribution in Jatisrono District, and (3) Analyzing socio-

economic facilities that effect on land value in Jatisrono District. Research method 

extracting data remote sensing to obtain digital data on land value parameters, such as 

land use, positive accessibility, negative accessibility, and location points for socio-

economic facilities. Analytical method used is an overlay method with a tiered 

quantitative approach. Results showed socio-economic facilities distribution are widely 

available in Gunungsari village, Jatisrono, Jatisari, Tanjungsari, and Pandeyan because 

the village there is good accessibility. Lowest facilities distribution is in the Pelem 

village with a total of 18 facilities, village location far from center of government and 

subdistrict economy makes the village has few socio-economic facilities. Classification 

Results land values are divided into four classes, namely land value is very high, high, 

medium, and low. Analysis results show that the block which has a high value of land is 

in blocks 5 and 6. Land values were found in blocks 2,4,13, and 20 of each block is not 

equipped facilities as well as on land-value block high or very high. Low land values 

are found in block area 1,3,8,9,10,11,14,16,17,18,19 the more incomplete facilities 

owned by each block, the lower the land value. Socio-economic facilities located on 

land values low number of 73 are scattered in the block above, the amount vary much 

with the number of socio-economic facilities located on land values are very high. 

 
Keywords: socio-economic facilities, land values, and distribution 

1. PENDAHULUAN  

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi 

urutan keempat setelah Amerika menurut World Population Data Sheet 2017 yaitu 

sejumlah 264 juta jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk, juga berpengaruh terhadap 

kebutuhan lahan sebagai penunjang aktivitas manusia. Lahan dapat difungsikan sebagai 

pusat aktifitas seperti tempat tinggal, kegiatan perekonomian, kegiatan pembangunan, 

kegiatan politik dan kegiatan pemerintahan. Pada umumnya, lahan yang mempunyai 

produktivitas tinggi maka akan mempunyai nilai lahan yang tinggi. 

Kecamatan Jatisrono merupakan satu dari dua puluh lima kecamatan di Wonogiri, 

daerahnya terletak diantara Kaki Gunung Lawu dan Pegunungan Sewu dengan 

ketinggian 411m diatas permukaan air laut. Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonogiri 

Tahun 2010 - 2030, Kecamatan Jatisrono merupakan salah satu kawasan strategis dari 

sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan koridor pantai selatan juga 

kawasan Agropolitan. Berdasarkan observasi, Kecamatan Jatisrono mempunyai fasilitas 

sebagai penunjang kegiatan sosial ekonomi penduduk dalam keseharian diantaranya 

berupa fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas 

peribadatan, dan sarana perekonomian.  
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Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan peta versi online yang didalamnya di 

muat informasi tentang nilai lahan berbasis zona, merujuk pada hal tersebut zona nilai 

lahan tertinggi di Kecamatan Jatisrono terletak pada Desa Gunungsari, Jatisari, Jatisrono 

karena wilayah ini mempunyai jarak paling dekat dengan pusat perekonomian dan 

kantor kecamatan Jatisrono, apabila di amati secara langsung Desa Gunungsari terdapat 

pasar umum, terminal umum, dan terdapat pertokoan di sekeliling pasar umum tersebut 

hal tersebut berpengaruh terhadap Desa Jatisari yang mempunyai aksesibilitas mudah 

menuju pusat perekonomian tersebut dan jarak yang dekat menuju pusat pemerintahan 

kecamatan yang terletak di Desa Jatisrono yang berupa Kantor Kecamatan. Desa 

Tanjungsari yang terletak sebelah timur dari pusat kota kecamatan dilintasi oleh jalan 

antar provinsi melihat zona nilai lahan pada peta online BPN pada wilayah desa 

Tanjungsari yang memangku jalan antar provinsi juga memiliki nilai lahan yang cukup 

tinggi, terkait dengan data fasilitas yang ada pada daerah ini terdapat fasilitas 

pendidikan yang menghadap langsung dengan jalan wonogiri ponorogo selain itu desa 

Tanjungsari memiliki sentra indusri mete yang turut berpengaruh dengan nilai lahan 

pada daerah tersebut. 

Dengan kondisi tersebut, maka perlu adanya analisis persebaran fasilitas sosial 

ekonomi yang mempengaruhi terhadap nilai lahan pada wilayah Kecamatan Jatisrono. 

Oleh sebab itu dirasa perlu  untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Persebaran 

Fasilitas Sosial Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Lahan Di Kecamatan 

Jatisrono KabupatenWonogiri” 

Rumusan masalah: 

1. Bagaimana agihan fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Jatisrono, 

2. Bagaimana agihan nilai lahan di Kecamatan Jatisrono, 

3. Bagaimana pengaruh agihan fasilitas soaial ekonomi terhadap nilai 

lahan Kecamatan Jatisrono. 

Tujuan Penelitian: 

1. Menganalisis sebaran fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Jatisrono, 

2. Menganalisis sebaran nilai lahan di Kecamatan Jatisrono dan, 
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3. Menganalisis fasilitas sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap nilai 

lahan di Kecamatan Jatisrono. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode ektraksi data Citra pengindraan jauh untuk 

mendapatkan data digital parameter nilai lahan, seperti penggunaan lahan, aksesibilitas 

positif, aksesibilitas negatif, dan fasilitas sosial ekonomi yang kemudian di analisis 

tumpang susun atau overlay seluruh parameter nilai lahan dengan pendekatan kuantitatif 

berjenjang yaitu dengan menjumlahkan faktor penggunaan lahan, aksebilitas positif, dan 

kelengkapan utilitas umum serta dikurangi faktor aksesibilitas negatif. Hasil analisis 

overlay tersebut menghasilkan peta agihan estimasi nilai lahan. Faktor fasilitas sosial 

ekonomi yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai lahan dapat diketahui melalui 

analisis tumpang susun (Overlay) yang sering muncul pada setiap klas nilai lahan. 

Metode yang digunakan untuk menetukan titik sampel cek lapangan yakni purposive 

sampling. Metode ini melakukan pemilihan titik sampel dengan mempertimbangkan 

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

dan jalan arteri. 

Tabel 1 Parameter Nilai Lahan 

No 
Faktor Penentu 

Nilai Lahan 
Parameter Nilai Lahan 

1 
Bentuk penggunaan 

lahan 

- Perdagangan dan jasa 

- Permukiman dan industri 

- Kebun/Tegalan 

- Sawah 

2 Aksesibilitas 

- Jarak terhadap arteri 

- Jarak terhadap kolektor 

- Jarak terhadap tempat pendidikan 

- Jarak terhadap pusat pemerintahan 

3 
Kelengkapan utilitas 

umum 

- Jumlah fasilitas kesehatan 

- Jumlah fasilitas pendidikan 

- Jumlah fasilitas peibadatan 

- Jumlah sarana perdagangan pasar, swalayan dan pertokoan 

- Jumlah tempat pemakaman 

- Terminal 

- Tempat Pemakaman 

Sumber : Wijaya, 2006 dengan modifikasi 
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2.1 Metode Analisis  

Analisis data merupakan suatu tahap pemrosesan data untuk memperoleh hasil berupa 

peta sebaran fasilitas sosial ekonomi yang mempengaruhi nilai lahan. Pada penelitian ini, 

metode yang digunakan yaitu metode overlay dengan pendekatan kuantitatif berjenjang 

pemrosesan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu pembuatan buffer (buffering) 

serta (overlay) peta. Fasilitas sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap nilai lahan 

ditentukan dari atribut yang muncul hasil dari overlay persebaran nilai lahan dengan 

persebaran fasilitas sosial ekonomi.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Persebaran Fasilitas Sosial Ekonomi 

Berdasarkan analisis data hasil digitasi Citra Airbus dan survey sebaran fasilitas sosial 

ekonomi, Kecamatan Jatisrono mempunyai beberapa jenis fasilitas yaitu fasilitas 

pemerintahan, pendidikan, ekonomi (pasar, pasar desa, swalayan, pertokoan), dan 

kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter, bidan/rumah bersalin). 

Berdasarkan letak administrasi tiap-tiap fasilitas, didapatkan jumlah fasilitas pada 

masing-masing desa yang ada di Kecamatan Jatisrono. Desa-desa yang terletak pada 

CBD (Central Business District) Kecamatan Jatisrono mempunyai jumlah fasilitas 

paling banyak seperti Desa Gunungsari, dan Jatisari. Desa Jatisrono sebagai tempat 

pusat pemerintahan Jatisrono mempunyai jumlah fasilitas pemerintah paling banyak 

diantar desa yang lain. Beberapa desa yang tidak masuk dalam area CBD dan 

mempunyai jumlah banyak fasilitas adalah Desa Pandeyan, dan Tanjungsari banyaknya 

jumlah fasilitas yang ada di desa tersebut karena desa tersebut dilalui oleh jalan utama 

atau jalan antar provinsi menjadikan tumbuhnya fasilitas-fasilitas yang ada di desa 

tersebut. Rincian jenis dan jumlah fasilitas sosial ekonomi Kecamatan Jatisrono dapat 

dilihat sebagai berikut:  
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Tabel 2 Jumlah dan Jenis Fasilitas Sosial Ekonomi Kecamatan Jatisrono 

No 
Desa/ 

Kelurahan 

Fasilitas 
Jml  

Ekonomi Pendidikan Pemerintah Kesehatan Peribadatan 

1 Tasikhargo 12 3 1 10 6 32 

2 Sumberejo 9 5 1 10 2 27 

3 Rejosari 52 3 1 7 3 66 

4 Gondangsari 79 1 1 8 5 94 

5 Sidorejo 36 4 1 10 6 57 

6 Ngrompak 43 5 1 12 7 68 

7 Semen 10 3 2 9 2 26 

8 Pule 9 4 1 6 3 23 

9 Pelem 6 2 1 6 3 18 

10 Sambirejo 15 6 1 8 3 33 

11 Gunungsari 125 6 2 15 5 153 

12 Jatisari 84 7 1 17 6 115 

13 Pandeyan 96 6 2 14 10 128 

14 Watangsono 26 2 1 11 7 47 

15 Jatisrono 37 5 6 19 5 72 

16 Tanjungsari 88 4 2 15 7 116 

17 Tanggulangin 33 3 1 10 4 51 

Sumber: Analisis 

3.2 Analisis Persebaran Nilai Lahan 

Berdasarkan hasil analisis overlay parameter penentu nilai lahan, Kecamatan Jatisrono 

mempunyai empat kelas nilai lahan yaitu kelas sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah. 

Kelas nilai lahan sangat tinggi berada pada penggunaan lahan perdagangan dan jasa 

yang berdekatan dengan pusat pemerintahan, pendidikan dan dilalui oleh jalan utama 

atau jalan antar provinsi, jalan lain atau jalan antar kecamatan. Kelas nilai lahan tinggi 

terletak pada penggunaan lahan pemukiman yang tidak jauh dari jalan antar provinsi 

ataupun jalan antar kecamatan. Kelas nilai lahan sedang berada pada lahan yang 

mempunyai kemudahan akses menuju fasilitas pendidikan maupun pemerintahan. Kelas 

nilai lahan rendah di Kecamatan Jatisrono terletak pada pengunaan lahan sawah dan 

tegalan dan jauh dari jalan antar provinsi maupun antar kecamatan. Rincian luas dan 

persentase kecamatan Jatisrono dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3 Rincian Luas dan Persentase Nilai Lahan Kecamatan Jatisrono 

Kelas NiLai Lahan 
Luas 

(Km2) 

Persentase 

(%) 

Sangat Tinggi 0,32 0,58 

Tinggi 8,83 16,25 

Sedang 22,70 41,71 

Rendah 22,48 41,08 

Sumber: Analisis  
 

3.3 Analisis fasilitas Sosial Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Nilai Lahan 

Berdasarkan hasil analisis overlay, fasilitas sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap 

tingginya nilai lahan di Kecamatan Jatisrono adalah fasilitas ekonomi (pasar, pertokoan, 

swalayan), fasilitas pemerintahan (Kantor kecamatan, Kantor desa, KUA, Kantor 

polisi), fasilitas pendidikan (SD, SMP, SLTA). Tabel 4 adalah hasil analisis fasilitas 

sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap nilai lahan.overlay sebaran fasilitas sosial 

ekonomi yang berpengaruh terhadap nilai lahan Kecamatan Jatisrono. 

Tabel 4 Sebaran Fasilitas Sosial Ekonomi Yang Berpengaruh Terhadap Nilai Lahan  

Blok  
Fasilitas  Nilai Lahan 

(PL+ALP+KU-

ALN) 
Ket 

Ekonomi Pendidikan Pemerintahan Kesehatan Peribadatan 

1 - 1 - - 3 8 Rendah 

2 - 3 1 3 4 18 Sedang 

3 - - - - 1 10 Rendah 

4 - 7 1 3 4 15 Sedang 

5 104 8 3 5 9 28 Sangat Tinggi 

6 124 11 7 8 7 26 Sangat Tinggi 

7 19 5 2 3 8 22 Tinggi 

8 - 3 1 - 7 14 Rendah 

9 1 1 - - 5 10 Rendah 

10 - 1 1 1 4 13 Rendah 

11 - 2 1 - 2 12 Rendah 

12 18 4 2 5 4 19 Tinggi 

13 1 3 1 1 3 17 Sedang 

14 - 7 1 1 8 14 Rendah 

15 17 1 - - 6 18 Tinggi 

16 - 6 1 - 2 14 Rendah 

17 - - - 1 1 12 Rendah 

18 - 1 - - 5 9 Rendah 

19 - 3 1 - - 13 Rendah 

20 1 5 1 2 3 17 Sedang 
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Analisis dilakukan dengan membagi area administrasi kecamatan Jatisrono menjadi 

beberapa blok dan dilakukan overlay dengan sebaran fasilitas sosial ekonomi. Hasil dari 

analisis menunjukkan bahwa blok yang mempunyai nilai lahan sanggat tinggi berada 

pada blok 5 dan 6 dengan jumlah fasilitas sosial ekonomi 104 dan 124, hal tersebut 

dikarenakan letak area blok tersebut berada di pusat kota dan pemerintahan kecamatan 

Jatisrono. Jumlah total fasilitas yang ada pada blok 5 sejumlah 134 dan 163 fasilitas 

pada blok 6 yang menjadikan nilai lahan pada blok tersebut sangat tinggi.  

 Nilai lahan tinggi berada di blok 7,12 dan 15  yang mempunyai jumlah keseluruhan 

fasilitas 37,45 dan 24 terdiri dari fasilitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, 

kesehatan, dan peribadatan. 

Nilai lahan sedang terdapat pada blok 2,4,13, dan 20 masing-masing blok tersebut tidak 

memiliki kelengkapan fasilitas seperti yang terdapat pada blok yang bernilai lahan 

tinggi ataupun sangat tinggi. 

Nilai lahan  rendah terdapat pada area blok 1,3,8,9,10,11,14,16,17,18,19 semakin tidak 

lengkap fasilitas yang dimiliki oleh setiap blok maka nilai lahannya akan semakin 

rendah. Fasilitas sosial ekonomi yang terdapat pada nilai lahan rendah sejumlah 73 yang 

tersebar pada blok tersebut di atas, jumlah tersebut berbeda jauh dengan jumlah fasilitas 

sosial ekonomi yang terdapat pada nilaia lahan sangat tinggi    

Sebaran spasial fasilitas sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap nilai lahan 

Kecamatan Jatisrono dapat dilihat pada gambar 5.3 berikut ini: 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

a) Sebaran fasilitas sosial ekonomi Kecamatan Jatisrono banyak terdapat di desa 

Gunungsari, Jatisari, dan Jatisrono karena desa-desa tersebut merupakan pusat 

pemerintahan kecamatan dan Central Bussines District. Desa Tanjungsari 

merupakan desa yang paling dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan yang 

terletak di Desa Jatisono hal tersebut membuat tumbuhnya fasilitas-fasilitas didesa 

tersebut dan Pandeyan yang merupakan desa yang mempunyai jumlah fasilitas 

yang tinggi karena desa ini dilintasi oleh jalan antar provinsi. Desa dengan 

persebaran fasilitas paling sedikit adalah desa Pelem dengan jumlah 18 fasilitas. 

b) Kelas nilai lahan kecamatan terbagi menjadi empat kelas yaitu sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah. Kelas nilai lahan sangat tinggi berada di desa Gunungsari, 

Jatisari, Jatisrono, Pandeyan, dan Tanjungsari aksesibilitas lahan yang tinggi 

menjadikan kelas nilai lahan  desa tersebut sangat tinggi, kelas nilai lahan tinggi 

terdapat di Desa Pelem, Pule, Semen, Sumberejo. Kelas nilai lahan sedang 

terdapat di Desa Tanggulangin, Sidorejo, Sambirejo, Gondangsari, Rejosari, 

Watangsono. Kelas nilai lahan rendah berada pada penggunaan lahan sawah dan 

tegalan yang mempunyai aksesibilitas rendah. Luasnya penggunaan lahan sawah 

di Desa Ngrompak dan Tasikhargo menjadikan nilai lahan di desa tersebut rendah, 

rendahnya aksesibilatas kedua desa tersebut juga berpengaruh terhadap nilai lahan 

di desa tersebut. 

c) Fasilitas sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap nilai lahan di Kecamatan 

Jatisrono adalah fasilitas pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi dengan adanya 

fasilitas tersebut menjadikan nilai lahan meningkat, selain itu kemudahan 

aksesibilitas juga memicu pembangunan sarana prasana berupa fasilitas-fasilitas 

untuk menunjang masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial ekonomi dalam 

kesehariannya. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, perlu adanya kajianlebih lanjut 

parameter-parameter penentu nilai lahan sebagai contoh jenis jalan dan jarak yang 

berpengaruh terhadap nilai lahan.  

Ketersediaan data vector update penggunaan lahan sebagai parameter penentu 

nilai lahan sangat diperlukan untuk melaksanakan penelitian, karena ekstraksi peta citra 

di rasa kurang untuk menentukan batas-batas antar penggunaan lahan.  
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