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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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.  

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 pemerintahan 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 
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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. Penulis mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Persebaran 

Fasilitas Sosial Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Lahan Di 

Kecamatan Jatisrono KabupatenWonogiri” 

1.2  Perumusan Masalah 

Sebagai salah satu kecamatan unggulan untuk pengembangan ekonomi, maka 

akan berpengaruh pada aksesibilitas menuju Kecamatan Jatisrono. Fasilitas sosial 

ekonomi sebagai penunjang kegiatan perekonomian masyarakat menjadi peran 

penting, ketersedian fasilitas sosial ekonomi juga berpengaruh terhadap nilai lahan 

yang ada pada Kecamatan Jatisrono. 

Sesuai dengan hal tersebut diatas maka pertanyaan yang diajukan dalam tulisan 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana agihan fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Jatisrono? 

2. Bagaimana agihan nilai lahan di Kecamatan Jatisrono? 

3. Bagaimana pengaruh agihan fasilitas sosial ekonomi terhadap nilai lahan 

Kecamatan Jatisrono? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis sebaran fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Jatisrono. 

2. Menganalisis sebaran nilai lahan di Kecamatan Jatisrono. 

3. Menganalisis fasilitas sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap nilai 

lahan di Kecamatan Jatisrono. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain: 

1. Manfaat secara akademis dari hasil penelitiaan ini diharapkan dapat 

menambah pembuktian fasilitas sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap 

perubahan nilai lahan. 

2. Merupakan bahan masukan dasar bagi instansi terkait untuk perumusan 

atau kebijakan dalam hal perencanaan dan pembangunan wilayah, terutama 

arahan penggunaan dan tataguna lahan daerah tersebut. 

3. Sebagai informasi dasar masyarakat untuk kepentingan sosial ekonomi 

pada wilayah tesebut. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Konsep Ruang dan Wilayah 

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

(UUPR), pengertian “ruang” meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara 

beserta sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Menurut Rustiadi et al. (2003) 

ruang yang dimaksud dalam system tata ruang, secara alamiah adalah Atmosphere 

yang terdiri atas sebagian dari geosphere (permukaan kulit bumi hingga kedalaman 

kira-kira 3m dalam tanah dan 200m di bawah permukaan laut) dan sebagian dari 

atmosphere (kira-kira 30m diatas permukaan tanah). 
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Pengertian ruang menurut istilah geografi umum adalah seluruh permukaan 

bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan, dan 

manusia. Dalam istilah geografi regional, ruang merupakan suatu wilayah yang 

mempunyai batas geografi yaitu menurut keadaan fisik, sosial atau pemerintahan 

yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan bawahnya serta lapisan udara 

diatasnya, Jayadinata, J.T.(1999). 

Konsep ruang mempunyai beberapa elemen atau unsur yang dapat dilihat 

secara terpisah, tetapi bila dilihat secara bersamaan akan dapat dipergunakan dalam 

lingkup yang lebih luas, yaitu organisasi dan tata ruang kegiatan manusia. Unsur-

unsur tata ruang yang penting antara lain adalah: jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran 

atau skala. Unsur-unsur ini secara bersamaan menyususn unit tata ruang yang disebut 

wilayah, Hanafiah (1982) dalam Fiendry Yusril (2007). 

1.5.1.2 Fasilitas 

Pada dasarnya fasilitas mempunyai pengertian yang luas meliputi prasarana 

dan sarana. Prasarana atau infrastruktur adalah alat (mungkin tempat) yang paling 

utama dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan sarana adalah alat pembantu dalam 

prasarana itu. Prasarana dan sarananya adalah misalnya: pabrik dengan mesinya, 

jalan dengan mobilnya rumah dengan perabotnya, sawah dengan bajaknya, sungai 

dengan perahunya, kelas dengan papan tulisnya, toko dengan etalasenya, dan 

sebagainya. Jayadinata( 1999) 

 Menurut UUPR nomor 1 tahun 2011 Pasal 1 ayat 23, Fasilitas sosial 

ekonomi adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 

Tersedianya fasilitas yang mendukung berbagai kegiatan dan kebutuhan masyarakat, 

maka secara tidak langsung akan menjadikan nilai lahan dari wilayah tersebut makin 

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

swalayan), tempat ibadah, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan (rumah sakit dan 

puskesmas), dan pelayanan keuangan (bank). 
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1.5.1.3 Nilai Lahan 

Reni Dwi (2016) Nilai lahan merupakan representasi dari ukuran kemampuan 

lahan dalam memproduksi sesuatu yang secara langsung memberikan keuntungan, 

sedangkan harga lahan merupakan ukuran harga nominal dalam bentuk satuan uang 

untuk luasan tertentu yang berlaku di pasar lahan. Kedua istilah tersebut pada 

dasarnya mempunyai hubungan fungsional, yaitu harga lahan merupakan fungsi dari 

nilai lahan, yang mana memiliki artian bahwa naik dan turunnya harga lahan 

ditentukan atau dipengaruhi oleh perubahan nilai lahan di suatu wilayah tertentu. 

Yunus (2012) memberi artian tentang nilai lahan atau land value, ialah 

pengukuran nilai lahan yang didasarkan pada kemampuan lahan secara ekonomis 

dalam hubungannya dengan produktivitas dan strategi ekonomis. Nilai lahan adalah 

perwujudan dari kemampan lahan yang berhubungan dengan pemanfaatan 

penggunaan lahan. Nilai lahan ini merupakan pendapat atau opini masyarakat 

terhadap harga suatu barang, oleh karena itu pendapat setiap orang tentang suatu 

barang dapat berbeda-beda. 

Tabel 1.1 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 penulis 
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A. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah wujud nyata campur tangan manusia terhadap lahan 

dalam memanfaatkan lahan tersebut. Penggunaan lahan mememegang peran penting 

dalam menetukan nilai lahan karena nilai lahan akan semakin tinggi apabila 

penggunaan lahan yang ada di daerah tersebut dan sekitarnya bersifat 

menguntungkan. Penggunaaan lahan berupa perdangan dan jasa mempengaruhi 

tingginya nilai lahan karena lokasi yang strategis dan mendatangkan hal positif bagi 

perekonomian. 

Nilai harkat pada masing-masing penggunaan lahan di tunjikkan oleh Tabel 

1.2. yaitu tabel klasifikasi mengenai penggunaan lahan yang dianggap berpengaruh 

terhadap agihan nilai lahan. 

Tabel 1.2. Klasifikasi Penggunaan Lahan 

No Bentuk Penggunaan Lahan Klas Harkat 

1 Perdagangan dan Jasa I 4 

2 Pemukiman dan Industri II 3 

3 Lahan Kosong III 2 

4 Lahan Pertanian IV 1 

Sumber: Meyliana, dalam Reni Dwi, 2016 

B. Aksebilitas Lahan Positif 

Aksesibilitas lahan positif berupa jarak terhadap jalan dan jarak terhadap 

pusat pemerintahan yang mana dianggap mempengaruhi nilai lahan. Apabila suatu 

lokasi semakin dekat dengan aksesibilitas lahan positif maka nilai lahannya semakin 

tinggi. Metode yang digunakan untuk menetukan aksesibilitas positif yaitu dengan 

membuat buffer atau memberi batasan untuk mengetahui jarak dari obyek jalan dan 

pusat pemerintahan. 

Tabel 1.3 menunjukkan nilai harkat dan kelas yang menggambarkan jarak 

terhadap jalan arteri/kolektor, lokal dan jarak terhadap pusat pemerintahan sebagai 

penentu indikator aksesibilitas positif pada nilai lahan. 
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Tabel 1.3. Klas dan Harkat Parameter Lahan Positif 

No 
Parameter Aksesibilitas Lahan 

Positif 

Kriteria 

Jarak 
Harkat Kelas 

1 
Jarak Terhadap Jalan 

Arteri/Kolektor 

<50 3 I 

50-150 2 II 

>150 1 III 

2 Jarak Terhadap Jalan Lokal 

<50 3 I 

50-150 2 II 

>150 1 III 

3 
Jarak Terhadap Lembaga 

Pendidikan 

<50 3 I 

50-150 2 II 

>150 1 III 

4 
Jarak Terhadap Lembaga 

Pendidikan 

<50 3 I 

50-150 2 II 

>150 1 III 

Sumber: Reni Dwi, 2016 dengan modifikasi 

Klasifikasi aksesibilitas lahan positif berdasarkan perhitungan harkat 

parameter maka akan didapatkan klas aksesibilitas lahan positif dengan perincian 

sebagai berikut: 

Tabel 1.4. Klasifikasi Parameter Aksebilitas Lahan Positif 

Aksebilitas Lahan Positif Keterangan Harkat Klas 

16-18 Tinggi 3 I 

12-15 Sedang 2 II 

8-11 Rendah 1 III 

Sumber: Meyliana, dalam Reni Dwi, 2016 

C. Aksebititas Lahan Negatif 

Aksesibilitas lahan negatif berupa jarak terhadap sungai, sumber polusi dan 

jarak makam yang mempengaruhi tingkat kenyamanan dan perkembangan ekonomi 

daerah sekitar, sehingga berpengaruh terhadap nilai lahan. Semakin dekat suatu 

lokasi terhadap aksesibilitas lahan negatif maka nilai lahannya akan semakin rendah 

sebaliknya, apabila lokasi lahan semakin jauh dari indikator aksesibilitas lahan 

negatif maka nilai lahannya akan semakin tinggi. Metode yang digunakan untuk 
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menentukan tingkat aksesibilitas negatif yaitu dengan membuat buffer atau memberi 

batasan untuk megetahui jarak dari obyek sungai, sumber polusi dan makam. 

Tabel 1.5. menunjukkan kelas dan nilai harkat yang menggambarkan jarak 

terhadap sungai, sumber polusi dan makam sebagai parameter penentu aksesibilitas 

negatif pada indikator nilai lahan. 

Tabel 1.5. Klas dan Harkat Parameter Aksesibilitas Lahan Negatif 

No 
Parameter Aksesibilitas 

Lahan Negatif 

Kriteria 

Jarak(m) 
Harkat Klas 

1 Jarak terhadap sungai 
<200 2 I 

>200 1 II 

2 Jarak terhadap makam 
<200 2 I 

>200 1 II 

Sumber: Reni Dwi, 2016 Dengan Modifikasi 

Tabel 1.6 menujukkan nilai harkat total parameter aksesibilitas lahan negatif 

dan tingkat klasifikasi aksesibilitas negatif. Hasil dari pemjumlahan total harkat 

parameter aksesibilitas negatif berdasarkan penjumlahan nilai harkat parameter 

sungai, sumber polusi, dan makam. 

Tabel 1.6. Klasifikasi Parameter Aksesibilitas Lahan Negatif 

Aksesibilitas Lahan Negatif Keterangan Harkat Klas 

5-6 Tinggi 2 I 

3-4 Rendah 1 II 

Sumber: Meyliana, dalam Reni Dwi, 2016 

D. Kelengkapan Utilitas 

Kelengkapan utilitas umum berpengaruh terhadap nilai tanah yaitu sebagai 

sarana penunjang untuk pelayanan masyarakat. Semakin lengkap utilitas umum di 

suatu wilayah maka nilai lahannya umum di suatu wilayah maka nilai lahannya pun 

semakin tinggi dan sebaliknnya apabila utilitas umum di suatu wilayah tergolong 

tidak lengkap maka nilai lahannya semakin rendah. 



9 

 

Perhitungan untuk tingkat kelengkapan utilitas tiap desa di Kecamatan 

Jatisrono yaitu menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

E. Klasifikasi Nilai Lahan 

Menentukan klasifikasi nilai lahan dengan cara menjumlahkan harkat setiap 

parameter penentu nilai lahan atau dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Nilai lahan = PL+ ALP+KU-ALN 

 

Keterangan: 

PL :Penggunaan Lahan 

ALP :Aksesibilitas Lahan Positif 

KU :Kelengkapan Utilitas 

ALN :Aksesibilitas Lahan Negatif 

1.5.1.4 Hubungan Fasilitas Sosial Ekonomi Terhadap Nilai Lahan 

Marsudi Djojodipuro, dalam Wijaya (2006) berpendapat bahwa sifat alami 

manusia yang tidak mau hidup menyendiri, dan selalu berhubungan dengan orang 

lain maka faktor jarak sangat mempengaruhi kebutuhan akan lahan seperti misalnya 

kedekatan dengan tetangga, sarana angkutan, dan fasilitas–fasilitas sosial seperti 

kantor pemerintahan, sekolah, pasar, terminal rumah sakit, dan lain-lainnya. Nilai 

lahan bervariasi menurut letak, pada umumnya makin dekat dengan kota, harga 

tersebut semakin mahal. Hal ini disebabkan karena penggunaan alternatif dalam kota 

makin banyak lahan dalam kota dapat dipergunakan untuk permukiman, pasar, 

taman, jalan dan lain-lain yang cenderung menyita lahan yang makin banyak. 

Berbagai alternatif penggunaan lahan ini bersaing dalam menguasai lahan dan 

mendorong nilai lahan makin meningkat. 
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Iswari (2013) dalam menentukan agihan nilai lahan menggunakan beberapa 

indikator diantaranya yaitu, penggunaan lahan aksebilitas positif (jarak terhadap 

jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, lembaga pendidikan dan kantor 

pemerintahan), aksebilitas negatif  (jarak terhadap sungai, sumber polusi dan 

makam), dan kelengkapan utilitas (sarana kesehatan, tempat ibadah, bank, dan pusat 

perbelanjaan atau pasar). 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Wijaya Adi Putra (2006) melakukan penelitian dengan judul Analisis Harga 

Lahan dan Faktor Penetunnya di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. 

Penelitian ini memilik tujuan yaitu mengetahui distribusi kelas harga lahan di 

Kecamatan Karanganyar dan menyajikannya dalam bentuk peta, dan mengetahui 

faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi harga lahan di Kecamatan 

Karanganyar. Metode yang digunakan yakni Analisa data sekunder berupa data dari 

instansi terkait, dan survei lapangan dan melakukan analisis skoring untuk 

mengetahui faktor yang paling dominan terhadap harga lahan. Hasil akhir dari 

penelitian ini yaitu Peta distribusi kelas harga lahan di Kecamatan Karanganyar yang 

kemudian dianalisis secara spasial faktor yang paling dominan terhadap harga lahan. 

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 lahna 

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

metode ekstaksi penginderaan jauh yang menghasilkan peta agihan estimasi harga 

lahan. 
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Tabel 1.7. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Wijaya Adi 

Putra 

(2005) 

Analisis 

Harga Lahan 

Dan Faktor 

Penentunanya 

Di Kecamatan 

Karanganyar 

Kabupaten 

Karanganyar 

Mengetahui 

faktor apa yang 

dominan 

mempengaruhi 

dan distribusi 

harga lahan 

Analisa data 

sekunder dan 

survei 

- Peta distribusi 

harga lahan 

- Informasi faktor 

paling dominan 

berpengaruh 

terhadap tinngi 

rendahnya harga 

lahan 

Reni Dwi 

Indriasari 

(2015) 

 

Analisis Nilai 

Lahan di 

Kecamatan 

Ngawi 

Dengan 

aplikasi 

Penginderaan 

jauh dan 

sistem 

Informasi 

Geografis 

- Mengestimasi 

agihan nilai 

lahan di daerah 

penelitian 

- Menganalisis 

faktor dominan 

yang 

menyebabkan 

variasi nilai 

lahan di daerah 

penelitian  

Metode 

ektraksi data 

penginderaan 

jauh 

Peta Agihan Estimasi 

Harga Lahan 

Agus Mardiko 

Saputro 

(2017) 

Analisis 

Persebaran 

Fasilitas 

Sosial 

Ekonomi dan 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Nilai Lahan 

Di Kecamatan 

Jatisrono 

Kabupaten 

Wonogiri 

- Menganalisis 

sebaran 

fasilitas sosial 

ekonomi di 

Kecamatan 

Jatisrono 

- Menganalisis 

sebaran nilai 

lahan di 

Kecamatan 

Jatisrono. 

- Menganalisis 

fasilitas sosial 

ekonomi yang 

berpengaruh 

terhadap nilai 

lahan di 

Kecamatan 

Jatisrono. 

Metode 

ekstraksi data 

sekunder dan 

analisis 

overlay 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif 

berjenjang 

- Peta Sebaran 

Fasilitas Sosial 

ekonomi yang 

Mempengaruhi 

Nilai Lahan 

1.6 Kerangka Penelitian 

Persebaran fasilitas sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap nilai lahan 

pada  masing-masing daerah. Fasilitas sosial ekonomi yang terdapat pada daerah 

tersebut merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai lahan, faktor-

faktor yang yang juga berpengaruh terhadap nilai lahan yaitu penggunaan lahan, 
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aksebitas positif, aksebilitas negatif, dan utilitas umum. Melihat kondisi di lapangan 

lahan atau tanah yang semakin dekat dengan pusat kegitan sosial ekonomi masyarakat 

maka nilai lahan semakin tinggi.  

Jenis penggunaan lahan berupa perdangangan dan jasa merupakan lahan yang 

strategis dan mudah dijangkau (aksesibilitas tinggi), semakin tinggi aksesibilitas 

semakin tinggi pula minat masyarakat untuk berinvestasi pada lahan tersebut karena 

memungkinkan membawa keuntungan yang besar. Dengan demikian setiap kegiatan 

tercermin dari bentuk penggunaan lahan dan juga Fasilitas Sosial Ekonomi yang ada 

pada penggunaan lahan tersebut, sehingga bentuk penggunaan lahan dan aksesibilitas 

lahan akan sangat mempengaruhi nilai lahan yang ada. Penggunaan lahan sawah atau 

kebun dianggapap memiliki nilai lahan rendah karena peruntukan lahan pertaniaan 

kurang mempunyai fasilitas sosial ekonomi, artinya aksesibilitas pada penggunaan 

lahan ini rendah. Lokasi lahan yang dekat dengan jalan maka aksesibilitas di wilayah 

tersebut dianggap baik, sehingga memiliki nilai lahan yang tinggi  berbeda dengan 

lokasi yang jauh terhadap jalan ataupun pusat kegiatan sosial ekonomi dan 

pemerintahan akan memiliki nilai lahan yang rendah karena tingkat aksesibilitas yang 

kurang. 

Aksesibilitas negatif berbanding terbalik dengan aksesibilitas positif. 

Aksesibilitas negatif mempengaruhi buruknya suatu lahan karena semakin jauh 

jaraknya dari pusat sosial ekonomi dan pemerintahan maka nilai lahan semakin 

rendah. Aksesibilitas negatif juga di gambarkan pada lahan berjarak semakin dekat 

dengan kuburan dan tepi sungai maka nilai lahanya semakin rendah.  

Ketersediaan fasilitas dan kelengkapan utilitas pada suatu daerah dapat 

mempengaruhi nilai lahan di daerah tersebut. Utilitas umum yang di gunakan yaitu 

berupa pusat perbelanjaan, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, dan perbankan. 

Fasilitas sosial ekonomi merupakan penunjang dari utilitas umum maka 

keberadaannya harus di segerakan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi merupakan 

salah satu faktor penting dalam penilaian nilai lahan, jenis-jenis Fasilitas Sosial 

Ekonomi yaitu kantor pemerintahan (kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, kantor 
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polisi, KUA), fasilitas pendidikan (TK, SD, SMP, SLTA), fasilitas ekonomi(Pasar, 

swalayan, toko), fasilitas kesehatan (PUSKESMAS, dokter praktek), fasilitas 

peribadatan (masjid/surau, gereja, vihara). Nilai lahan dipengaruhi oleh kelengkapan 

utilitas dan Fasilitas Sosial Ekonomi, dengan tingkat kelengkapan keduannya maka 

nilai lahan pada suatu wilayah atau daerah akan semakin tinggi sebaliknya semakin 

kurang kelengkapan dari keduanya maka nilai lahan semakin rendah. 

Nilai lahan mencerminkan tinggi rendahnya harga lahan pada suatu wilayah 

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

positif, aksesibilitas negatif, kelengkapan utilitas umum sedangkan fasilitas sosial 

ekonomi terangkum dalam aksesibilitas lahan tersebut. 

Untuk mengetahui distribusi keruangan dari nilai lahan yang terdapat pada 

daerah penelitian dapat di pelajari dari peta karena peta dapat mencerminkan 

distribusi keruangan fenomena geografis, termasuk karakteristik, dan posisinya sesuai 

dengan posisi di permukaan bumi. Pengecilan fenomena geografis yang luas dari 

permukaan bumi disebut peta. Hal ini sangat membantu bagi pengguna peta untuk 

memperluas batas pandangannya sehingga melalui peta dapat dengan mudah dan 

cepat memahami informasi yang terkandung didalamnya serta dapat melihat 

hubungan keruangan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini peta digunakan untuk mengetahui 

agihan atau sebaran nilai lahan. 

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) akan dapat memepersingkat 

dalam proses pembuatan peta agihan nilai lahan dengan melakukan teknik tumpang 

susun atau overlay serta buffer untuk mengetahui persebaran nilai lahan berdasarkan 

varibel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 
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1.7  Hipotesis  

1. Fasilitas Sosial Ekonomi 

- Persebaran fasilitas sosial ekonomi banyak terdapat pada daerah yang 

dekat dengan jalan utama atau arteri. 

- Fasilitas sosial ekonomi terlengkap terdapat pada ibukota kecamatan 

2. Nilai Lahan 

- Nilai lahan tinggi terdapat pada daerah dekat pusat perekonomian  

- Semakin lengkap jenis fasilitas sosial ekonomi, maka nilai lahan akan 

semakin tinggi. 

1.8  Batasan Operasional 

Fasilitas fasilitas mempunyai pengertian yang luas meliputi prasarana dan sarana. 

Prasarana atau infrastruktur adalah alat (mungkin tempat) yang paling utama 

dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan sarana adalah alat pembantu dalam 

prasarana itu. Prasarana dan sarananya adalah misalnya: pabrik dengan 

mesinya, jalan dengan mobilnya rumah dengan perabotnya, sawah dengan 

bajaknya, sungai dengan perahunya, kelas dengan papan tulisnya, toko 

dengan etalasenya, dan sebagainya. (Jayadinata, 1999 dalam Fiendry Yusril, 

2007) 

Nilai lahan adalah ukuran lahan yang didasarkan pada kemampuan lahan secara 

ekonomis hubungannya dalam produktifitas dan stategi ekonomis (Su 

Ritohardoyo,1991 dalam Wijaya, 2005) 

Penggunaan Lahan merupakan dampak dari segala kegiatanmanusis diatas muka 

bumi yang dipengaruhi oleh keadaan alam (fisik lingkungan) serta kegiatan 

sosial-ekonomi dan budaya masyarakat suatu wilayah (Sandy, 1995 dalam 

Bambang, 2012) 
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Aksesibilitas lahan merupakan keadaan atau ketersedian hubungan dari suatu 

tempat ke tempat lainnya sehingga memberikan kemudahan seseorang atau 

keadaan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lainya dengan aman, 

nyaman, dan dengan kecepatan yang wajar (Departemen Pekerjaan Umum, 

1997) 

Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dan akan mempengaruhi perkembangan wilayah 

sekitar atau disebut dengan Fasilitas Umum (Departemen Pekerjaan Umum, 

1997) 


