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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lahan merupakan suatu sumber daya yang menyediakan ruangan 

(space) yang dapat mendukung semua kebutuhan makhluk hidup. Pada 

dasarnya ruangan yang disediakan sangat terbatas, sementara itu kebutuhan 

akan tanah mempunyai kecenderungan yang terus meningkat dari tahun 

ketahun, baik untuk kebutuhan perumahan, pertanian, industri dan sebagainya 

(Marindi, 2015). 

Sujarto (1985) dalam Santoso (2005) menyebutkan bahwa nilai lahan 

adalah lahan yang didasarkan pada kemampuan lahan secara ekonomis dalam 

hubungannya dengan produktivitas dan strategis ekonominya. Tinggi atau 

rendahnya harga lahan selalu mengikuti perkembangan tuntutan kebutuhan 

manusa sehubungan dengan adanya upaya-upaya pemanfaatan lahan di 

tempat tersebut. Semakin tinggi frekuensi tuntutan kebutuhan manusia akan 

ketersediaan lahan di suatu tempat, maka harga lahannya akan semakin tinggi 

pula. 

Bertambahnya jumlah penduduk yang kian pesat dapat mempengaruhi 

meningkatnya kebutuhan hidup yang akan meningkatkan kebutuhan akan 

lahan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kebutuhan akan lahan yang 

semakin meningkat, mengingat luas lahan yang tidak berubah menyebabkan 

tingkat permintaan lahan semakin tinggi dan berpengaruh pada kenaikan nilai 

lahan. Kondisi lahan yang bersifat menguntungkan akan memiliki nilai lahan 

tinggi sedangkan nilai lahan yang kurang berpotensi akan memiliki nilai 

lahan yang rendah, sehingga dibutuhkan penilaian lahan secara spasial. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah 

perolehan data mengenai perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada 

suatu wilayah dengan memanfaatkan data citra penginderaan jauh. Data citra 

penginderaan jauh yang digunakan untuk analisis nilai lahan menggunakan 

citra beresolusi tinggi. Citra beresolusi tinggi lebih baik digunakan untuk 
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analisis lebih detil, sebagai contoh untuk analisis tingkat perkotaan dengan 

objek jalan, sungai, penggunaan lahan, dan fasilitas umum. Penginderaan 

jauh memungkinkan perolehan data lebih cepat dan mudah dalam estimasi 

nilai lahan, selain itu dapat menghemat waktu dan biaya. Sistem Informasi 

Geografis dapat menghasilkan informasi baru dengan cepat dan mudah. 

Pengolahan data Penginderaan Jauh dengan teknologi Sistem 

Informasi Geografis nantinya diharapkan mampu menghasilkan data 

mengenai nilai lahan yang representatif dan dapat menghaasilkan data tentang 

parameter yang mempengaruhi nilain lahan secara keruangan, dan nantinya 

mudah untuk diperbaharui khususnya di Kecamatan Depok Kabupaten 

Sleman. 

Kecamatan Depok adalah salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta yang memiliki tempat urbanisasi 

yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat banyaknya indekos dan perumahan-

perumahan yang berkembang pesat di Kecamatan Depok. Selain itu, hasil 

statistika BPS Kabupaten Sleman terdapat peningkatan jumlah penduduk dari 

tahun 2014 sampai tahun 2017, yaitu 186.417 jiwa menjadi 189.649 jiwa. 

Semakin banyak jumlah penduduk yang bermukim di Kecamatan 

Depok, semakin banyak pula tuntutan kebutuhan yang harus dicukupi. 

Tuntutan kebutuhan tempat bermukim salah satunya, sehingga terjadi 

peningkatan penggunaan lahan yang akhirnya berdampak pada nilai lahan 

(Raeka & Sulistyarso, 2012).Oleh karena itu nilai lahan menarik untuk dikaji 

keterkaitannya untuk digunakan sebagai rujukan penetapan nilai lahan di 

Kecamatan Depok. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat nilai lahan di Kecamatan Depok Kabupaten 

Sleman berdasarkan metode overlay dan pengharkatan? 

2. Faktor dominan apakah yang dapat mempengaruhi nilai lahan di 

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk : 

1. Menganalisis tingkat nilai lahan di Kecamatan Depok Kabupaten 

Sleman dengan metode overlay dan pengharkatan. 

2. Mengetahui faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruhi nilai 

lahan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

nilai lahan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan metode 

overlay dan pengharkatan. 

2. Mengetahui faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruhi nilai 

lahan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan metode overlay 

dan pengharkatan. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat dalam 

memilih lahan. 

4. Sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengendalikan nilai lahan di 

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

a. Nilai Lahan 

Nilai lahan dapat diartikan sebagai harga yang dibayar pada kondisi 

tertentu. Konsep ekonomi dari nilai menceritakan 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 (Deputi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, 2017 

tentang Petunjuk Teknis Direktorat Survei dan Potensi Tanah). Nilai 

lahan adalah lahan yang didasarkan pada kemampuan lahan secara 
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ekonomi dalam hubungannya dengan produktifitas dan strategis 

ekonimisnya. 

Nilai lahan dan harga lahan mempunyai arti yang berbeda akan 

tetapi mempunyai kaitan yang erat. Harga lahan ada karena nilai lahan 

ada. Sehingga harga lahan merupakan refleksi dari nilai lahan, dimana 

nilai lahan adalah perwujudan dari kemampuan lahan sehubungan 

dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan (Sujarto, 1985). 

Parameter-parameter nilai lahan sangat mempengaruhi harga lahan, 

dimana semakin strategis lokasi lahan dengan kota maka nilai lahan akan 

semakin tinggi. Harga lahan adalah penilaian atas lahan yang diukur 

berdasarkan harga nominal dalam satuan uang untuk satu satuan luas 

tertentu. 

Pengertian nilai lahan dibedakan antara lahan yang diusahakan 

(improved land) dan lahan yang tidak diusahakan (unimproved land). 

Sukanto (1985), di dalam Ernawati (2005) mengungkapkan bahwa nilai 

lahan yang tidak diusahakan adalah harga lahan tanpa bangunan di 

atasnya. Nilai lahan yang diusahakan adalah harga lahan ditambah 

dengan harga bangunan yang terdapat di atasnya. Nilai lahan menurut 

Chapin, dalam Johara (1990), dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok 

antara lain : 

a. Nilai keuntungan yang dihubungkan dengan tujuan 

ekonomi dan yang dapat dicapai dengan jual beli tanah di 

pasaran bebas. 

b. Nilai kepentingan umum yang dihubungkan dengan 

kepentingan umum dalam perbaikan kehidupan masyarakat. 

c. Nilai sosial yang merupakan hal mendasar bagi kehidupan 

dan dinyatakan penduduk dengan perilaku yang 

berhubungan dengan pelestarian, tradisi, kepercayaan, dan 

sebagainya. 
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b. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Nilai Lahan 

Penentuan nilai lahan di suatu daerah dapat dilihan dari beberapa 

parameter yaitu aksesibilitas lahan positif penggunaan lahan, dengan 

aksesibilitas lahan negatif dan kelengkapan sarana dan prasarana (sarana 

kesehatan, tempat ibadah, bank dan pusat perbelanjaan atau pasar), yang 

terdapat di suatu daerah (Hidayati, 2013). 

1) 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. 

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. 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 yang lebih spesifik seperti yang 

dijabarkan Sutanto (1981) pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Tabel Klasifikasi Penggunaan Lahan Kota  

No Tingkat Kerincian Klasifikasi 

 Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemukiman -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/bis/angkutan 

Jasa -Kelembagaan -Perkantoran, sekolah/kampus 

-Non-kelembagaan -Hotel 

Rekreasi -Kebun binatang  

-Lapangan olahraga  

-Stadion  

-Gedung pertunjukan  

Tempat ibadah -Masjid  

-Gereja  

Pertanian -Sawah  

-Tegalan  

-Kebun campuran  

Hutan -Hutan/taman wisata  

Lain-lain -Kuburan -Umum 

-Makam pahlawan 

-Lahan kosong  

-Lahan sedang 

dibangun 

 

Sumber : (Sutanto (1981) dalam Indrianingrum, (2015). 

2) Aksesibilitas Lahan 

Aksesibilitas merupakan faktor yang mendukung atau 

mempengaruhi penduduk dalam berbagai kegiatannya untuk 
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mendapatkan kemudahan sarana dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya (Departemen Pekerjaan Umum, 1997). Semakin tinggi 

tingkat aksesibilitas suatu kota terhadap daerah lainnya maka kota 

tersebut akan cenderung cepat berkembang. Aksesibilitas lahan 

juga didefinisikan sebagai keadaan atau 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. Terdapat dua macam aksesibilitas yang 

mempengaruhi nilai lahan yaitu: 

a) Aksesibilitas Lahan Positif 

Aksesibilitas lahan posotif 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. 

b) 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). Semakin 

lengkap dan baik fasilitas yang mendukung berbagai kegiatan dan 

kebutuhan masyarakat, maka secara tidak langsung akan 

menjadikan nilai lahan dari wilayah tersebut maka tinggi. 

Kelengkapan utilitas dalam hal ini berupa pusat perbelanjaan (pasar 

atau swalayan), tempat ibadah, pelayanan kesehatan (rumah sakit 

dan puskesmas), dann pelayanan keuangan (bank). 
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c. Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data 

yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, 

daerah, atau fenomena yang dikaji. Penginderaan jauh dapat diartikan 

sebagai suatau proses membaca (Lillesand & Kiefer, 2004). Sutanto 

(1979) menjelaskan bahwa penginderaan jauh atau remote sensing 

merupakan cara memperoleh informasi atau pengukuran dari pada pbjek 

atau gejala dengan menggunakan sensor dan tanpa ada hubungan langsung 

dengan objek atau gejala tersebut. Karena tanpa kontak langsung, maka 

diperlukan media supaya objek 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 

objek-objek 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). 

Identifikasi kenampakan obyek di lapangan dapat dilakukan dengan 

menggunakan citra penginderaan jauh dengan cara interpretasi atau 

penafsiran citra agar dapat menilai arti pentingnya obyek tersebut. obyek 

yang dapat dideteksi melalui penginderaan jauh untuk menilai lahan di 

Kecamatan Depok. Nilai lahan yang diamati adalah penggunaan lahan, 

jalan, sungai dan utilitas umum. Data penginderaan jauh mempunyai 

kelebihan, antara lain menyajikan data secara spasial sesuai cakupan 

wilayah perekaman dengan waktu perekaman yang selalui terbaharui, 

sehingga memperoleh data penggunaan lahan, jalan, sungai dan utilitas 

akan semakin mudah dan akurat. 
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1) Citra Satelit GeoEye-1 

Satelit optis Geoeye diluncurkan pada 6 September 2008 dari 

pangkalan angkatan udara Vanderberg, California, USA. Satelit geoeye 

memiliki fitur teknologi paling canggih yang pernah digunakan dalam 

sistem penginderaan jauh komersial. Satelit ini dapat mengambil 

gambar sebesar 0.41 meter untuk phanchromatic (hitam & putih) dan 

1.65 meter untuk resolusi multispektral. Geoeye-1 dapat melihat dan 

mengidentifikasi objek sebesar 3 meter diatas permukaan bumi secara 

jelas. Sensor ini dikembangkan untuk proyek besar karena dapat 

menghasilkan lebih dari 350.000 Km2 per hari. 

Polar orbit pada satelit GeoEye-1 ini dapat mengorbit 12 samapi 13 

per hari dengan ketinggian terbang mencapai 684 kilometer atau 425 

mil dengan kecepatan orbit mencapai 7.5 km/detik atau 1700 mil/jam. 

Satelit ini memiliki orbit yang sinkron dengan matahari dan 

memungkinkan untuk melewati daerah tertentu setiap harinya pada 

waktu pagi menjelang siang atau kurang lebih pukul 10:30 waktu 

setempat. Seluruh badan satelit mampu mengubah dan berputar dengan 

cepat untuk mengarahkan kamera pada area permukaan bumi dari sisi 

manapun. Kemampuan satelit ini memungkinkan untuk mengumpulkan 

lebih banyak gambar atau citra dalam satu orbit. 

2) Interpretasi Citra 

Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti 

pentingnya obyek tersebut (Estes dan Simonett dalam Sutanto, 1994:7) 

Menurut Lintz Jr. dan Simonett dalam Sutanto (1994:7), ada tiga 

rangkaian kegiatan yang diperlukan dalam pengenalan obyek yang 

tergambar pada citra, yaitu : 

1. Deteksi, adalah pengamatan adanya suatu obyek, misalnya 

pada gambaran sungai terdapat obyek yang bukan air. 
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2. Identifikasi, adalah upaya mencirikan obyek yang telah 

dideteksi dengan menggunakan keterangan yang cukup. 

Misalnya berdasarkan bentuk, ukuran, dan letaknya. Obyek 

yang tampak pada sunagi tersebut disimpulkan sebagai perahu 

motor. 

3. Analisis, yaitu pengumpulan keterangan lebih lanjut. Misalnya 

dengan mengamati jumlah penumpangnya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perahu tersebut perahu motor yang berisi 

dua belas orang. 

Interpretasi visual dilakukan pada citra hardcopy ataupun citra 

yang tertayang pada layar komputer (digital). Interpretasi visual 

adalah aktivitas untuk mengkaji gambaran muka bumi yang 

tergambar pada citra untuk tujuan identifikasi objek dan menilai 

maknanya. 

a) Unsur Interpretasi 

Pengenalan obyek merupakan bagian paling vital dalam 

interpretasi citra. Foto udara sebagai citra tertua di dalam 

penginderaan jauh memiliki unsur interpretasi yang paling lengkap 

dibandingkan unsur interpretasi pada citra lainnya. (Sutanto, 

1994:121). Unsur interpretasi citra terdiri : 

1. Rona dan Warna 

Rona adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan obyek 

pada citra, sedangkan warna ialah wujud yang tampak oleh mata 

dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari 

spektrum tampak.  

2. Bentuk 

Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan 

konfigurasi atau kerangka suatu obyek. Kita bisa mengenali 

adanya obyek stadion sepakbola pada suatu persegi panjang 

demikian pula kita bisa mengenali gunung api dari bentuknya 

yang cembung. 
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3. Ukuran 

Ukuran adalah atribut obyek yang antara lain berupa jarak, luas, 

tinggi, lereng, dan volume. Ukuran meliputi dimensi panjang, 

luas, tinggi, kemiringan, dan volume suatu obyek berbentuk 

kotak-kotak kecil. Kita bisa membedakan mana obyek yang 

merupakan rumah, gedung sekolah, atau pabrik berdasarkan 

ukurannya. 

4. Tekstur 

Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona pada citra atau 

pengulangan rona kelompok obyek yang terlalu kecil untuk 

dibedakan secara individual. 

5. Pola 

Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai 

bagi banyak obyek bentukan manusia dan bagi beberapa obyek 

alamiah. 

6. Bayangan 

Bayangan sering menjadi kunci pengenalan yang penting bagi 

beberapa obyek dengan karakteristik tertentu, seperti cerobong 

asap, menara, tangki minyak, dan lain-lain. 

7. Situs 

Menurut Estes dan Simonett, situs adalah letak suatu obyek 

terhadap obyek lain disekitarnya. Situs juga diartikan sebagai 

letak obyek terhadap bentang darat, seperti situs suatu obyek di 

rawa, di puncak bukit yang kering, dan sebagainya. 

8. Asosiasi 

Asosiasi adalah keterkaitan obyek yang satu dengan obyek yang 

lain. Karena adanya keterkaitan ini maka terlihatnya suatu obyek 

pada citra sering merupaka petunjuk bagi jenis pabrik 

alumunium, gedung sekolah berbeda dengan rumah ibadah, 

rumah sakit, dan sebagainya karena sekolah biasanya ditandai 

dengan adanya lapangan olah raga. 
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Dalam mengenali obyek pada foto udara atau citra lainnya, 

dianjurkan untuk tidak hanya menggunakan satu unsur interpretasi 

citra. Semakin ditambah jumlah unsur interpretasi citra yang 

digunakan, maka semakin menciut ruang lingkupnya ke arah titik 

simpul tertentu. Pengenalan obyek dengan cara ini disebut 

;(cerverging evidence/convergence of evidence). 

d. 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). 

SIG adalah sistem untuk pengelolaan, pemrosesan (manipulasi), 

analisis dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi 

(Linden, 1987). Secara sederhana salahsatu manfaat SIG dalam data 

kekayaan sumberdaya alamiah adalah untuk mengetahui persebaran 

kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial. Merencanakan suatu 

tindakan atau mengambil keputusan diperlukan analisis data yang 

mempunyai referensi geografis. Untuk 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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1. Masukan Data (data input) : Berfungsi untuk mengumpulkan data 

masukan, data spasial, dan atribut dari berbagai sumber yang relevan 

untuk kepentingan analisa.  

2. Pengelolaan Data : berfungsi sebagai pengorganisiran data yang 

meliputi semua operasi penyimpanan, pengaktifan, penyimpanan 

kembali dan pencetakan semua data yang diperoleh dari pemasukan 

data. 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. 

3. Manipulasi dan Analisis Data : berfungsi untuk menentukan 

informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG selain itu 

subsistem ini melakukan manipulasi dan pemodelan data data untuk 

keperluan informasi yang diharapkan. 

4. Keluaran Data (data output) : seperangkat prosedur yang digunakan 

untuk menampilkan informasi dari SIG dalam bentuk yang 

disesuaikan dengan keinginan pengguna. Data output dapat berupa 

peta, tabel ataupun arsip elektronik. Melalui keluaran ini pengguna 

dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai 

bahan dalam pengambilan kebijakan atau perencanaan. 

Adapun empat komponen utama dari SIG, yaitu : 

1. Perangkat Keras (Hardware), Perangkat keras yang sering 

digunakan untuk SIG adalah komputer (PC), mouse, digitizer, plotter 

dan scanner. 

2. Perangkat Lunak (Software), Bila dipandang pada sisi lain, SIG juga 

merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular 

dimana basisdata memegang peranan kunci. 

3. Data dan Informasi Geografi, Data tersebut dapat berupa foto udara, 

penginderaan jarak jauh dan image processing, peta digital, survey 

lapangan dan data tabular. 
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4. Manajemen, Suatu proyek SIG akan berhasil jika di manage dengan 

baik dan dikerjakan oleh orang-orang memiliki keahlian yang tepat 

pada semua tingkaatan. 

ArcGIS merupakan suatu perangkat lunak yang diciptakan oleh 

ESRI yang digunakan dalam Sistem Informasi Geografi. ArcGIS 

merupakan perangkat lunak pengolah data spasial yang mampu 

mendukung berbagai format data gabungan dari tiga perangkat lunak yaitu 

ArcInfo, ArcView, dan ArcEdit yang mempunyai kemampuan komplit 

dalam geoprocessing, modelling, dan scripting serta mudah diaplikasikan 

dalam berbagai tipe data. Dekstop ArcGIS terdiri dari empat modul yaitu 

Arc Map, Arc Catalog, Arc Globe, Arc Toolbox, dan model builder.  

 Arc Map mempunyai fungsi untuk menampilkan peta untu  k diproses, 

analisis peta, proses mengedit peta, dan juga dapat digunakan untuk 

mendesain secara kartografis.  

 Arc Catalog digunakan untuk menejemen data atau mengatur file-file, 

jika dalam Windows fungsinya sama dengan Windows Explorer.  

 Arc Globe dapat digunakan untuk data yang terkait dengan data yang 

universal, untuk tampilan 3D, dan juga dapat digunakan untuk 

menampilkan Google Earth.  

 Model Builder digunakan untuk membuat model builder /diagram alir.  

 Arc Toolbox digunakan untuk menampilkan tools-tools tambahan. 

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian kali ini adalah ArcGIS 

10.2. Spesifikasi software ArcGIS ditampilkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Spesifikasi Software ArcGIS 10.2  

No Spesifikasi Uraian Keterangan 

1.  Nama Software  ArcGIS  Merupakan paket software 

yang digunakan oleh 

masyarakat geographic 

imaging untuk image 

processing dan GIS  

2.  Versi/release  10.0  Merupakan versi yang 

terbaru dari seri ArcGIS  

3. Tahun peluncuran 2010 software ini mulai 

dipasarkan dan dipakai oleh 

banyak pengguna 

4. Vendor/pembuat Environment 

System Research 

Institute (ESRI) 

Perusahaan pembuat 

software SIG yang berasal 

dari USA 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum Hardware 

 

 

 Software ini menggunakan 

spesifikasi hardware yang 

besar karena data yang 

dapat diolah merupakan 

data yang kompleks baik 

data raster maupun vektor 

-Processor - Intel Pentium 4, 

Intel Core Duo, 

atau Prosesor 

Xeon, SSE2 (atau 

lebih) 

 

-RAM - 2 GB atau lebih 

tinggi 

 

-VGA Card - 512 MB  

-Free Space   

 800 x 600 @256  

 - Color resolution 

207 MB Harddisk 

 

6. Operating system Windows server 

2003, NT 4.0, 

2000, XP, Linux 

Software ini dapat 

beroperasi di berbagai 

macam sistem windows 

2000 

7. Kategori software GIS Software ini termasuk 

profesional karena memiliki 

banyak fasilitas input atau 

output data yang 
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e. Peta 

Peta merupakan penyajian grafis dari bentuk ruang dan hubungan 

keruangan antara berbagai perwujudan yang diwakili. Peta adalah suatu 

gambaran konvensional dari permukaan bumi yang dilihat dari atas, 

diperkecil dengan skala, serta dilengkapi dengan simbol dan warna. 

Konvensional artinya kesepakatan bersama (Mutianto, 2008) 

sepertinya kenampakannya oleh kita tegak lurus dari atas, dan 

ditambah huruf-huruf dan angka-angka sebagai informasi. 

Peta mengandung arti komunikasi, artinya merupakan suatu signal 

atau saluran antara pengirim pesan (pembuat peta) dengan penerima pesan 

(pembaca peta), dengan demikian peta digunakan untuk mengirim pesan 

yang berupa informasi tentang realita dalam wujud berupa gambar. Agar 

pesan (gambar tersebut dapat dimengerti maka harus ada bahasa yang 

sama antara pembuat dan pembaca peta. Kartografer disini harus bisa 

memahami apa yang hendak disampaikan pembuat peta kepada pembaca 

peta, dengan menterjemahkan dalam bahasa simbol agar pembaca peta 

dapat mengerti (Sariyono dan Nursaban, 2010). 

Secara umum peta didefinisikan sebagai gambaran dari unsur-unsur 

alam maupun buatan manusia yang berada diatas maupun dibawah 

permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala 

tertentu (PP Nomor 10 Tahun 2000). 

Peta merupakan gambaran dari bidang permukaan bumi 3 dimensi 

menjadi sebuah gambaran utuh yang lebih sederhana ke dalam selembar 

kertas media yang datar dengan penyesuaian baik ukuran maupun 

bentuknya disertai pula dengan informasi dan detail-detailnya. Dengan 

kalimat sederhana, pengertian peta merupakan pengecilan dari permukaan 

bumi atau benda angkasa yang digambarkan pada bidang datar dengan 

menggunakan ukuran, simbol, dan sistem generalisasi (penyederhanaan). 

Dalam pemakaian bahasa simbol seorang kartografer harus 

memahami betul bentuk simbol, penempatan simbol, arti simbol, dan 
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desain simbol tersebut. Dengan kata lain, penyajian secara keseluruhan 

dari peta itu sendiri. Hal ini penting agar peta mudah dibaca, mudah 

dimengerti dan dipahami, mudah ditafsirkan, mudah dianalisa, sehingga 

memberi manfaat semaksimal mungkin sesuai maksud dan tujuannya. 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

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. (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 Indormasi Geografi. Teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : teknik interpretasi dan 

pengharkatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap harga lahan, yaitu: penggunaan lahan, aksesibilitas lahan positif, 

aksesibilitas lahan negatif dan kelengkapan utilitas umum. 

Rulita (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 geografi 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. 

Indrianingrum (2015) melakukan penelitian berjudul Analisis Nilai 

Lahan di Kecamatan Ngawi dengan Aplikasi Penginderaan Jauh dan 

Sistem Informasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untul mengestimasi 

agihan nilai lahan dan menganalisis faktor dominan yang menyebabkan 

variasi nilai lahan di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam 
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penelitian ini yaitu menggunakan metode ekstraksi penginderaan jauh 

yang menghasilkan peta agihan estimasi harga lahan. 

Sari (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Nilai Lahan 

Kecamatan Gondomanan dengan Menggunakan Aplikasi SIG dan 

Penginderaan Jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan agihan 

tingkat nilai lahan dan menganalisis faktor yang paling mempengaruhi 

nilai lahan di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta. Metode yang 

menggunakan teknik Stratified Purposive Sampling serta menggunakan 

metode overlay kuantitatif berjenjang untuk proses memperoleh peta 

agihan nilai lahan. 

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, 

yaitu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Depok dengan pertimbangan 

banyaknya fasilitas umum (utilitas) serta akses jalan yang sering dilalui. 

Selain utilitas, penggunaan lahan, aksesibilitas positif dan aksesibilitas 

negatif juga menjadi faktor yang mempengaruhi nilai lahan di Kecamatan 

Depok Kabupaten Sleman. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini juga 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 

metode Stratified Random Sampling yaitu pengambilan sampel dengan 

memperhatikan tingkatan dalam populasi dan tetap diacak dalam setiap 

tingkatan populasi tersebut. Metode Stratified Random Sampling 

mempunyai keuntungan antara lain populasi heterogen dapat diwakili, 

karena semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi 

sampel penelitian. Sampel yang terambil mampu memberikan informasi 

yang lebih banyak dan lebih baik karena perbedaan tingkatan dalam 

populasi dapat ditentukan dan lebih efisien dalam mendapatkan data yang 

dibutuhkan.  
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Tabel 3. Tabel Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil Akhir 

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 

terhadap harga 

lahan 

Peta Harga 

Lahan 

Kecamatan 

Jetis Kota 

Yogyakarta 

Rulita 

(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 

sistem informasi geografis 

2. Menganalisis kecenderungan nilai jual objek pajak 

Kecamatan Serengan 

Survey 

lapangan dan 

analisis 

menggunakan 

kuantitatif 

berjenjang 

tertimbang 

Peta 

Estimasi 

Harga 

Lahan 

Kecamatan 

Serengan 

Indrianingrum 

(2015) 

Analisis Nilai Lahan di 

Kecamatan Ngawi 

dengan Aplikasi 

1. Mengestimasi agihan nilai lahan di daerah penelitian. 

2. Menganalisis faktor dominan yang menyebabkan variasi 

nilai lahan di daerah penelitian 

Ekstraksi data 

penginderaan 

jauh 

Peta Agihan 

Estimasi 

Harga 



20 
 

 

Penginderaan Jauh dan 

Sistem Informasi 

Geografis 

Lahan 

Sari 

(2016) 

Analisis Nilai Lahan di 

Kecamatan 

Gondomanan Kota 

Yogyakarta 

Menggunakan Aplikasi 

Sistem Informasi 

Geografis dan 

Penginderaan Jauh 

1. Menentukan agihan nilai lahan di Kecamatan 

Gondomanan Kota yogyakarta . 

2. Menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap 

nilai lahan di Kecamatan Gondomanan Kota 

Yogyakarta 

 

 

Survay 

lapangan, 

wawancara 

dan analisis 

menggunakan 

kuantitatif 

berjenjang 

Peta Agihan 

Nilai Lahan 

Kecamatan 

Gondomana

n 

Riswanda 

(2019) 

Analisis Nilai Lahan di 

Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman 

Menggunakan Sistem 

Informasi Geografis 

1. Bagaimana tingkat nilai lahan di Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman berdasarkan metode overlay dan 

pengharkatan? 

2. Faktor dominan apakah yang dapat mempengaruhi nilai 

lahan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman? 

 Peta nilai 

Kecamatam 

Depok dan 

faktor 

dominan 

nilai lahan 
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1.5.3. Kerangka Penelitian 

Pertambahan penduduk yang kian pesat dapat mempengaruhi kebutuhan 

hidup masyarakat yang secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan akan 

lahan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, perkembangan 

pembangunan yang semakin pesat di beberapa daerah berpengaruh terhadap 

tingkat kebutuhan ruang atau lahan. Kebutuhan ruang yang semakin meningkat 

tanpa diimbangi dengan ketersediaan ruang atau lahan yang mencukupi akan 

berdampak terhadap naiknya nilai lahan disuatu daerah. 

Analisis nilai lahan perlu dilakukan dengan menggunakan teknologi 

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai lahan yaitu penggunaan lahan, aksesibilitaas positif, 

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

citra (Geo-Eye) 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 Geografis dalam 

pengolahan datanya. Pemanfaatan citra Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografis diharapkan mampu menghasilkan informasi mengenai 

persebaran tingkat nilai lahan . Persebaran tingkat nilai lahan di setiap lokasi 

tentunya berbeda-beda. 

Penggunaan lahan merupakan parameter paling penting dalam nilai lahan 

karena penggunaan lahan merupakan salah satu wadah bagi manusia dan 

makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan 

perubahan lahan yang terjadi, perubahan penggunaan lahan akan 

mempengaruhi nilai lahan di suatu wilayah. Penggunaan lahan berupa pusat 

perbelanjaan, tempat ibadah, maupun fasilitas kesehatan dianggap paling 

berpengaruh bagi daerah sekitar, karena mempunyai lokasi strategis yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap tingginya nilai lahan. 
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Aksesibilitas dibagi menjadi 2, yaitu aksesibilitas positif dan aksesibilitas 

negatif. Aksesibilitas positif mempunyai pengaruh yang baik terhadap lahan 

disekitarnya. Jarak lahan terhadap jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan setapak 

akan berpengaruh terhadap kemudahan atau aksesibilitas masyarakat sehingga 

akan berpengaruh terhadap tingginya nilai lahan. 

Aksesibilitas negatif adalah jarak lahan terhadap sungai dan kuburan 

umum. Nilai lahan rendah apabila jarak lahan terhadap aksesibilitas negatif 

berdekatan. Nilai lahan rendah apabila dekat dengan sungai, karena sungai 

berpotensi terjadi banjir, begitu juga dengan kuburan yang akan mempengaruhi 

psikologis manusia yang tinggal di sekitarnya. 

Kelengkapan utilitas umum berkaitan dengan tinggi rendahnya nilai lahan 

karena semakin lengkap fasilitas yang ada pada daerah tersebut, maka akan 

semakin strategis lokasi lahan. Dalam penelitian ini kelengkapan utilitas umum 

yang digunakan sebagai parameter nilai lahan diantaranya yaitu fasilitas 

pendidikan, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah. 

Nilai lahan menunjukkan tinggi rendahnya suatu nilai lahan di Kecamatan 

Depok. Kelas nilai lahan didapat dari parameter-parameter nilai lahan, yaitu 

penggunaan lahan, aksesibilitas positif, aksesibilitas negatif dan kelengkapan 

utilitas umum di Kecamatan Depok. Faktor dominan dari nilai lahan juga dapat 

diketahui dari analisis empat parameter. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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