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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat 

jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 267 juta jiwa. Jumlah 

penduduk tersebut akan berdampak pada kebutuhan lahan semakin meningkat. 

Salah satu kebutuhan penduduk adalah tempat tinggal yang dibangun diatas lahan. 

Lahan merupakan suatu sumber daya yang menyediakan ruang (space) dan dapat 

mendukung semua kebutuhan makhluk hidup (Marindi, 2015 dalam Herdasari, 

2017). Kebutuhan akan lahan tidak seimbang dengan jumlah luasan lahan yang 

tersedia di Indonesia saat ini. Hal tersebut disebabkan karena jumlah lahan yang 

tersedia akan selalu tetap namun pemanfaatannya berubah sesuai dengan berbagai 

macam kebutuhan penduduk. Kebutuhan penduduk yang berbeda-beda 

mempengaruhi pemanfaatan lahan yang ada. Oleh karena itu mengakibatkan 

variasi nilai lahan pada setiap lahannya.  

Nilai lahan menurut definisinya adalah lahan yang didasarkan pada 

kemampuan secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktifitas dan 

strategis ekonomisnya (Yunus, 2000). Berdasarkan definisi tersebut tinggi 

rendahnya nilai suatu lahan akan mempengaruhi nilai nominal dari harga suatu 

lahan berdasarkan faktor produktifitas ekonominya. Penentuan kelas nilai lahan 

tersebut juga ditentukan oleh variasi aktivitas manusia di dalamnya, serta 

aksesibilitas lahan itu sendiri. Aksesibilitas lahan juga dipengaruhi oleh arah 

perkembangan kota karena kota merupakam pusat kegiatan yang memiliki nilai 

aksesibilitas tinggi. Arah perkembangan Kota Yogyakarta tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 1.1.  
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Gambar 1. 1 Perkembangan pembangunan di Kota Yogyakarta  

dan Sekitarnya 

Sumber : Wijaya, 2018 

 

Gambar 1. 1 menunjukkan arah perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Daerah Istimewa Yogyakarta berkembang ke arah luar. Salah satu aspek yang 

mempengaruhi perkembangannya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta 

merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dijuluki sebagai “Kota Pelajar” 

sehingga memicu meningkatnya pertumbuhan sarana pendidikan yang berdampak 

pada pemanfaatan lahan di daerah sekitar. Fasilitas pendidikan saat ini mutlak 

diperlukan untuk menjamin kualitas penduduk dimasa yang akan datang. 

Meskipun banyak keluhan tentang kesempatan memperoleh pendidikan, namun 

pada kenyataannya perkembangan dunia pendidikan semakin baik, ditandai 

dengan semakin banyak bermunculan sarana pendidikan terutama tingkat 

perguruan tinggi. Salah satu pendorong pemanfaatan lahan tidak seragam adalah 

banyaknya penduduk yang berniat belajar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 1. 2.  
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Tabel 1. 1 Tabel Peningkatan Jumlah Mahasiswa 

NO Lembaga 
Total 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Universitas 

PGRI 

Yogyakarta  

4,660 5,089 5,332 5,518 6,313 6,386 6,498 

2 

Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta  

16,699 22,774 26,627 23,511 25,824 27,563 27,585 

3 

Akademi 

Sekretari Dan 

Manajemen 

Desanta  

210 196 154 90 93 86 96 

4 

Akademi 

Keperawatan 

YKY 

Yogyakarta  

465 449 415 369 317 276 194 

5 

Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi 

YKP  

784 620 500 678 893 977 827 

6 
Universitas 

Alma Ata  

- - - - 1,249 1,838 2,031 

Sumber : forlap.ristekdikti.go.id 

Tabel 1.2 menujukkan jumlah pelajar dari tahun 2012 hingga tahun 2018. 

Banyaknya penduduk yang berniat belajar di Daerah Istimewa Yogyakarta 

menyebabkan meningkatnya daya tarik keluarga untuk tinggal di daerah tersebut. 

Luas lahan yang tetap menyebabkan perkembangan kota bergerak ke arah luar dari 

kota salah satunya di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Kecamatan Kasihan merupakan salah satu dari tiga kecamatan 

pinggiran kota Yogyakarta yang masuk di wilayah Kabupaten Bantul yang 

disiapkan sebagai kawasan penyangga pengembangan kota Yogyakarta ke arah 

Selatan. Hal tersebut terlihat pada dokumen Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) 

Kecamatan Kasihan tahun 2016-2036, zonasi pola ruang di daerah tersebut 

sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan permukiman. Kecamatan 

Kasihan sendiri merupakan Daerah Pusat Kegiatan (DPK) yang dikelilingi oleh 

CBD Central Bussiness District dan seperti sarana pendidikan dan sarana 

penunjang yang cukup lengkap. Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan 

Kasihan terdiri dari beberapa Universitas terkemukan di Daerah Istimewa 

https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDUxMDE1/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDUxMDE1/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDUxMDE1/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDUxMDA3/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDUxMDA3/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDUxMDA3/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDU0MDIy/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDU0MDIy/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDU0MDIy/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDU0MDIy/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDU0MDU1/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDU0MDU1/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDU0MDU1/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDU0MDU1/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDUzMDE1/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDUzMDE1/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDUzMDE1/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDUxMDIx/0/1
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homerekap/MDUxMDIx/0/1
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Yogyakarta yaitu Universitas PGRI Yogyakarta Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia, AKPER YKY, 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP dan Universitas Alma Ata Yogyakarta. 

Faktor tersebut membuat arah perkembangan daerah kota menuju ke wilayah 

Kecamatan Kasihan. 

Seiring dengan perkembangan zaman kecanggihan teknologi semakin maju. 

Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengetahui kenampakan suatu 

wilayah adalah teknologi PJ dan SIG (Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi 

Geografis). Aplikasi PJ dan SIG dapat digunakan untuk mengetahui gambaran 

wilayah tanpa harus mendatangi seluruh wilayah di lapangan. Hal tersebut dapat 

digunakan untuk meminimalisir biaya dan waktu. Berdasarkan fenomena tersebut 

peneliti ingin meneliti sebaran nilai lahan di wilayah Kecamatan Kasihan dengan 

menggunakan teknologi PJ dan SIG. Penelitian ini diberi judul “Analisis Zonasi 

Harga Lahan Menggunakan Data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi 

Geografis di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 

Yogyakarta.”.  

1.2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana persebaran harga lahan yang ada di Kecamatan Kasihan ? 

2. Apa faktor dominan yang menyebabkan perbedaan harga lahan di Kecamatan 

Kasihan ?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis harga lahan berdasarkan nilai lahan di wilayah Kecamatan 

Kasihan.  

2. Untuk menganalisis apa faktor dominan yang mempengaruhi sebaran harga 

lahan di wilayah Kecamatan Kasihan. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Dapat memberikan informasi sebaran harga lahan terbaru di Kecamatan 

Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.  

2. Dapat menjadi referensi penyusunan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam di 

daerah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.  

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

A. Perkembangan Kota  

Teori perkembangan kota dikemukakan oleh Perroux (1970) dalam 

(Rusdiarti, 2016 ). Teori tersebut dinamakan teori Growth Pole. Perroux 

(1970) mengatakan pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada 

waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang 

disebut pusat pertumbuhan. Inti dari teori Pusat Pertumbuhan adalah 

sebagai berikut, pertama dalam proses pembangunan akan timbul 

industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam 

pembangunan ekonomi daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat 

erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi 

perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri 

tersebut. Kedua, pemusatan industri pada suatu daerah akan 

mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri 

akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga 

perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi 

perkembangan daerah-daerah lainnya. Ketiga, perekonomian merupakan 

gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) 
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dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung 

dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju 

atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif. Adanya 

growth pole, akan menimbulkan trickling down dan polarization effects 

suatu pertumbuhan ekonomi.  

Teori tersebut memungkinkan satu daerah memiliki pusat pusat 

Daerah Pusat Kegiatan DPK baru. Pusat-pusat tersebut terbentuk karena 

erat kaitannya dengan industri- industri maupun pusat kegiatan yang 

menarik minat masyarakat untuk tinggal di sekitar wilayah tersebut. 

Sehingga tren arah perkembangan kota mengarah tidak beraturan karena 

adanya pusat-pusat kegiatan atau CBD tersebut. 

B. Lahan 

Lahan (land) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang 

mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau 

bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, 

termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan 

dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas 

manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh 

terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di 

masa akan datang (Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 1975; dan FAO, 

1976). Lahan umumnya digunakan oleh manusia dengan berbagai 

macam pemanfaatannya. Lahan sendiri merupakan sebuah sistem 

yang terdiri dari komponen-komponen tertentu. Apabila dilihat dari 

komponennya lahan dibedakan menjadi dua komponen. Komponen 

yang pertama yaitu (1) komponen struktural yang biasanya disebut 

sebagai karakteristik lahan, karakteristik lahan sendiri merupakan 

kondisi/ atribut lahan yang dapat diukur dan diperkirakan. 

Karakteristik lahan menunjukkan kondisi suatu lahan secara umum 

namun belum menunjukkan kualitas suatu lahan. Komponen kedua 

(2) adalah komponen kualitas lahan. Kualitas lahan merupakan 

kompleks atribut lahan yang memiliki peranan spesifik dalam 



7 

 

 

menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk penggunaan suatu lahan 

tertentu. Maka dari itu dalam penentuan suatu peruntukan lahan 

sangat diperlukan studi mengenai kualitas suatu lahan untuk mencapai 

hasil peruntukan lahan yang lebih maksimal.  

Lahan di Indonesia dominan memiliki fungsi lahan sebagai lahan 

pertanian dan masih sebagai lahan fungsi hutan, setelah itu digunakan 

sebagai fungsi lahan permukiman, industri, perdagangan, dan lain-

lain. Hal tersebut dikarenakan lahan di Indonesia adalah lahan yang 

subur dan di beberapa tempat memiliki jenis tanah yang baik apabila 

digunakan untuk bercocok tanam, selain itu di dukung dengan iklim 

negara Indonesia yang tropis maka hasil panen yang dihasilkan oleh 

Indonesia cukup baik. Berbagai macam sayur dan hasil kebun dapat 

dihasilkan oleh penduduk Indonesia. Selain itu juga peraturan 

pemerintah yang mempersulit izin alih fungsi lahan hijau menjadi 

lahan terbangun juga mempengaruhi perubahan fungsi lahan di 

Indonesia. 

C. Aksesibilitas Lahan 

Aksesibilitas adalah hak atas akses yang merupakan layanan 

kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar (Sutantono, 2004). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan aksesibilitas 

merupakan suatu ukuran potensial atau kemudahan orang untuk 

mencapai tujuan dalam suatu perjalanan. Karekteristik sistem 

transportasi ditentukan oleh tingkat aksesibilitasnya. Aksesibilitas 

tersebut memberikan pengaruh pada beberapa lokasi kegiatan atau 

tataguna lahan. Lokasi kegiatan juga memberikan pengaruh pada pola 

perjalanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pola perjalanan ini 

kemudian mempengaruhi jaringan transportasi dan akan pula 

memberikan pengaruh pada sistem transportasi secara keseluruhan.  

Dari pernyataan tersebut aksesibilitas sangatlah berpengaruh terhadap 

lahan atau titik dimana objek akan melakukan suatu proses perjalanan 

menuju titik tertentu. 
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Blunden dan Black (1984) mengatakan bahwa “Aksesibilitas 

adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tataguna 

lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang 

menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan 

atau kemudahan mengenai cara lokasi tataguna lahan berinteraksi satu 

sama lain dan ‘mudah’ atau ‘susah’ nya lokasi tersebut dicapai melalui 

sistem jaringan transportasi”. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui 

bahwa aksesibilitas suatu lahan dapat mempengaruhi nilai suatu lahan. 

Aksesibilitas suatu lahan dapat dibedakan berdasarkan daya dukung 

objek terhadap suatu lahan, aksesibilitas lahan dibedakan menjadi 

aksesibilitas positif dan aksesibilitas negatif. Aksesibilitas positif 

merupakan aspek yang mendukung lahan sedangkan aksesibilitas 

lahan negatif merupakan aspek yang mengurangi bobot penilaian 

suatu lahan atau kualitas lahan tersebut. 

D. Nilai Lahan 

 Nilai lahan adalah lahan yang didasarkan pada kemampuan 

secara ekonomis dalam hubunganya dengan produktifitas dan 

strategis ekonomisnya (Yunus, 2000). Teori mengenai nilai lahan 

pertama kali dijelaskan oleh tokoh yang bernama David Ricardo sejak 

abad ke 19 tepatnya pada tahun 1821 penjelasan tersebut dijelaskan 

pada bukunya yang berjudul “Principle of Political Economy and 

Taxation”. Teori tersebut mengambil objek mengenai objek sewa 

lahan. Objek sewa lahan menurut Ricardo ini objek sewa lahan 

dipengaruhi oleh aspek tingkat kesuburan tanah lahan tersebut dengan 

mengabaikan aspek lokasi lahan dari pusat kota. Berdasarkan teori 

yang dikemukakan David Ricardo kemudian teori tersebut 

dikembangkan oleh Von Thunen (1826). Pada pernyataannya Von 

Thunen mengemukakan bahwa pola penggunaan lahan sangat 

dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya transportasi yang terkait dengan 

jarak distribusi barang dan sifat dari barang dagangan terutama pada 
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objek dagang hasil pertanian. Dari teori Von Thunen pada tersebut ada 

4 faktor yang perlu dikondisikan, antara lain adalah : 

• Isolated state 

• Unioform plain 

• Transportation Cost 

• Maximise Profits 

Berdasarkan kondisi tersebut maka munculah istilah “location 

rent”. Teori Von Thunen dinilai memiliki beberapa kekurangan yang 

salah satunya adalah kenyataan bahwa semua kota tidak memiliki 

kondisi fisik dan lingkungan yang sama seperti yang disebutkan dalam 

kondisi (uniform plain). Hal tersebut mengarah pada penggunaan 

lahan kota yang akan berbeda beda sesuai dengan karakteristik 

wilayahnya. Selanjutnya teori Von Thunen dikembangkan oleh 

William Alonso (1964) yang pada teori Von Thunen menitikberatkan 

pada objek kota dan pertanian sedangkan pada teori yang di 

kemukakan William Alonso lebih mendeskripsikan objek secara 

umum. Adapun asumsi yang dikemukakan oleh Alonso adalah 

sebagai berikut 

• One Center 

• Flat, Feature Less Plain 

• Biaya Transportasi yang sebanding dengtan jarak 

• Highest Bidder yang memungkinkan terjadi free market 

competition.  

Teori tersebut juga dikembangkan oleh Ratcliff yang didasari 

oleh ide bahwa sebuah pusat kota dinilai dapat menjadi faktor 

pertimbangan karena dinilai memiliki aksesibilitas tertinggi, dari 

pusat kota nilai lahan akan semakin menurun secara teratur ke arah 

luar hingga pinggiran kota. Namun setelah di praktekkan teori tersebut 

terdapat banyak penyimpangan. Adapun penyimpangan yang terjadi 

antara lain adalah nilai lahan di lokasi-lokasi tertentu yang merupakan 

perpotongan antara radial road dengan ring road (mini peaks) akan 
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lebih tinggi bila dibandingkan dengan lokasi lain di dekat pusat kota. 

Selain itu harga lahan yang ditawarkan kurang sesuai apabila dilihat 

dari jarak dari pusat kota. Namun teori Raccliff tersebut dibantah oleh 

B.J. Berry yang menjelaskan bahwa pola lahan dari nilai lahan 

semakin menurun ke arah pinggiran, namun pada titik-titik tertentu 

yang disebut mini peaks (puncak kecil), pola tersebut akan mengalami 

perubahan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya perpotongan 

antara ring road dan radial road. 

Berdasarkan teori-teori nilai lahan tersebut maka dilakukan 

penelitian untuk melihat teori yang paling sesuai apabila diterapkan di 

Indonesia khususnya di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. 
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E. Harga Lahan 

Harga lahan merupakan penilaian atas lahan yang diukur 

berdasarkan harga nominal dalam satu mata uang untuk satu-satuan 

luas tertentu pada dasar lahan (Sujarto, 1985 dalam Susanto, 2005). 

Pada umumya lahan diukur berdasarkan nilai kemampuan suatu lahan 

atau dapat disebut dengan nilai lahan. Harga suatu lahan dapat 

bervariasi di data pemerintah ditentukan berdasarkan NJOP (Nilai 

Jual Objek Pajak) yaitu taksiran harga rumah dan bangunan yang 

dihitung berdasarkan objek pajak yang lain yang berdekatan.  

Menurut (Annisa, 2018) harga lahan akan cenderung naik 

tergantung dengan kualitas dan fasilitas lahan yang ada tersebut. 

Selain itu lokasi lahan seperti nilai strategis juga dapat menjadi faktor 

pendorong naiknya harga suatu lahan.  

Apabila dilihat dari segi harga lahan yang berada di pasaran, 

harga lahan dapat terdiri dari dua segi, yang diantaranya adalah : 

•  Harga lahan sebagai harga pasaran, maksudnya adalah harga 

yang disetujui pada saat terjadinya penjualan. 

• Harga lahan sebagai “assessed value” yaitu harga taksiran tanah 

oleh penilai/ estimator. Dalam perkiraan harga ini sudah 

dimasukkan “opportunity cost” yang bakal didapat lahan 

tersebut di masa yang akan datang (Soesilo,2000 dalam Guntur, 

2014). 

Banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan investasi 

lahan karena nilai nominal (harga jual) yang dimiliki dalam jangka 

waktu tertentu akan semakin naik atau sangat jarang mengalami 

penurunan. Hal tersebut menyebabkan tingginya harga suatu lahan 

karena terbatasnya jumlah lahan yang akan dijual. Selain itu 

kebutuhan akan lahan akibat pertumbuhan jumlah penduduk semakin 

meningkat. Apalagi suatu lahan dengan nilai lahan tinggi akan 

mengalami peningkatan harga suatu lahan yang tidak terduga. 

Perlunya paham mengenai harga pasar suatu lahan akan sangat 



12 

 

 

penting untuk mengetahui harga suatu lahan agar tidak salah dalam 

mengambil keputusan saat akan membeli suatu lahan maupun saat 

akan menjual suatu lahan. 

F. Data Penginderaan Jauh Citra Resolusi Tinggi (CSRT) 

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang obyek, daerah, atau gejala dengan jalan 

menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa 

kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau gejala yang dikaji. 

(Lillesand dan Kiefer, 1979). Penginderaan jauh sangatlah bermanfaat 

untuk dapat mempermudah manusia dalam proses identifikasi objek 

spasial tanpa harus mendatangi tempat atau lokasi objek tersebut 

berada. Penginderaan jauh memungkinkan untuk memperoleh data 

gambaran lahan yang dapat dilakukan secara cepat. Data yang sering 

digunakan untuk identifikasi lahan dengan menggunakan 

penginderaan jauh adalah data citra. Citra yang digunakan umumnya 

adalah Citra Spasial Resolusi Tinggi (CSRT). Pengggunaan data 

CSRT diharapkan akan memberikan informasi data penginderaan jauh 

yang detail karena resolusi yang dimiliki oleh citra tersebut tinggi. 

Resolusi spasial merupakan ukuran objek terkecil pada citra yang 

disajikan dalam bentuk piksel. Citra satelit dikatakan mempunyai 

resolusi spasial yang tinggi jika resolusi spasialnya ≤ 4 meter dan 

dikatakan mempunyai resolusi spasial Rendah jika sesolusi spasialnya 

≥ 30 meter, diantara kedua klasifikasi resolusi spasial tersebut 

dikatakan mempunyai resolusi spasial yang Sedang. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi resolusi spasialnya maka 

wahana tersebut akan merekam obyek di bumi secara lebih rinci atau 

lebih detil, dan sebaliknya. Kerincian obyek tersebut akan 

tergambarkan pada peta sebagai hasil akhir dari analisis / interpretasi 

citra satelit. Untuk mengetahui citra satelit yang mana yang harus 

dipilih dalam penyusunan rencana tata ruang maka tergantung skala 

peta akhir yang diinginkan. Pada penelitian mengenai zonasi harga 
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lahan, resolusi spasial berperan untuk menyajikan data visual berupa 

data data parameter seperti penggunaan lahan, mengingat pemetaan 

ini merupakan suatu pemetaan yang terkait dengan pemetaan terapan 

dalam pemetaan detil.  

Langkah awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian 

menggunakan data penginderaan jauh adalah menentuan resolusi citra 

yang diperlukan agar sesuai dengan luasan dan target objek yang akan 

disajikan informasinya, setelah mendapatkan resolusi spasial yang 

dibutuhkan maka langkah selanjutnya adalah mencari citra satelit apa 

yang diperlukan, apakah QuickBird, Ikonos atau Landsat ataupun citra 

pendukung lain yang sesuai dengan kebutuhan. 

Tabel 1. 2 Tabel Resolusi Spasial Satelit Penginderaan Jauh 

SATELIT/ 

SENSOR 

SALURAN 

SPEKTRAL (mm) 

RESOLU

SI 

SPASIAL 

LEBAR 

CAKUPA

N 

PEREKAM

AN ULANG 

Pleiades 

Biru  430 – 550nm 

Hijau 490 – 610nm 

Merah 600 – 720nm 

IR dekat 750 – 950nm 

2 m 
20 km 

pada nadir 
Setiap 1 hari 

SPOT   

60 km 26 hari 

HRV/XS Saluran 1 0,50 – 0,59 20 m 

(Multispektral) 
Saluran 2  0,61  – 

0,68 
 

HRV/P 
Saluran 3  0,79  – 

0,89 
 

(Pankromatik) 0,51  – 0,73 10  m 

Landsat 1-2 Saluran 1   0,48-0,57 

80 m 185  km 18  hari RBV Saluran 2    0,58-0,68 
 Saluran 3  0,70-0,83 

Landsat 1-2 Saluran 4  0,50 – 0,60 

79 m 185  km 18  hari 

MSS Saluran 5  0,60 – 0,70 

 Saluran 6  0,70  – 

0,80 
 Saluran 7 0,80 – 1,10 

Landsat 3  
Saluran 1  0,505-0,75 40 m 

 
18  hari 

RBV  

Landsat 3 Saluran 4  0,5-0,6   

18  hari 

MSS Saluran 5  0,6-07 79 m  

 Saluran 6  0,7-0,8   

 Saluran 7 0,8-1,1   

 Saluran 8  10,4-12,6 240 m  
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Landsat 4-5  

82 m 

 

16  hari 

MSS Saluran 4  0,5-0,6  

 Saluran 5  0,6-0,7  

 Saluran 6  0,7-0,8  

 Saluran 7 0,8-1,1  

Landsat 4-5    

16  hari 

TM Saluran 1 0,45 – 0,52   

 Saluran 2  0,52 – 0,60   

 Saluran 3  0,63 – 0,69 30 m  

 Saluran 4  0,76  – 

0,90 
  

 Saluran 5  1,55 – 1,75   

 Saluran 7 2,08 – 2,35   

 Saluran 6  10,40 – 

12,50 
120  m  

Landsat 7 Saluran 1 0,45 – 0,52   

16  hari 

ETM Saluran 2  0,52 – 0,60   

 Saluran 3  0,63 – 0,69 30 m  

 Saluran 4  0,76  – 

0,90 
  

 Saluran 5  1,55 – 1,75   

 Saluran 7 2,08 – 2,35   

 Saluran 6  10,40 – 

12,50 
120  m  

 PAN 0,50-0,90 15 m  

HCMM  

600 m 700  km 

 

V/NIR Saluran 1 0,50 – 1,10  

TIR 
Saluran 2  10,50 – 

12,50 
 

JERS-1   

75  km 44 hari 

VNIR Saluran 1 0,52 – 0,60  

 Saluran 2  0,63 – 0,69  

 Saluran 3  0,70  – 

0,76 
 

 Saluran 4  0,76  – 

0,86 
 

  18,3  x 

24,2 

SWIR Saluran 1 1,60  – 1,71 meter 

 Saluran 2  2,01  – 

2,12 
 

 Saluran 3  2,13  – 

2,15 
 

 Saluran 4  2,27  – 

2,40 
 

GMS  

3 km 

  

VIS Saluran 1 0,50 – 0,75  3 jam 

TIR 
Saluran 2  10,50 – 

12,50 
 (8 kali sehari) 
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NOAA / AVHRR  

1,1 km 2.400 km 2 kali sehari 

VIS Saluran 1 0,55 – 0,68 

VIS /  NIR 
Saluran 2  0,725 – 

1,10 

 Saluran 3  3,55  – 

3,93 

TIR 
Saluran 4  10,50 – 

11,5 

IRS-IC     

Pancromatik 0,50 – 0,75 < 10 m 70 km 5 hari 

LISS-3     

VNIR Saluran 1 0,52 – 0,59    

 Saluran 2 0,62 – 0,68 23,6 m 142 km 24 hari 
 Saluran 3 0,77 – 0,86    

SWIR Saluran 1 1,55 – 1,70 70,8 m 148 km 5 hari 

WiFS Saluran 2 0,62 – 0,68 189 m 774 km  

 Saluran 3 0,77 – 0,86    

Sumber: Modul Penginderaan Jauh, PT. Risadata Utama, 2000 

Dari penjelasan tabel di atas dapat sesuaikan dengan  melihat tabel 

hubungan resolusi citra dan skala peta untuk mengtahui cakupan lahan yang akan 

dilakukan proses identifikasi lahan. 

Tabel 1. 3 Tabel Hubungan Resolusi Spasial Citra Satelit dan Skala Peta  

Skala Peta 
Terdeteksi 

(meter) 

Resolusi 

Citra 

(meter) 

Citra Satelit*) 

1 : 1000 1 0,5 QuickBird (p),WorlView2 (p), GeoEye1 (p) 

1 : 2000 2 1 Ikonos (p), WorlView2 (m), GeoEye1 (m) 

1 : 5000 5 2,5 QuickBird (m), Formosat-2 (p), ALOS (p), 

SPOT-5 (p) 

1 : 10.000 10 5 Ikonos (m), SPOT-5 (p) 

1 : 15.000 15 7,5 Formosat-2 (m) 

1 : 25.000 25 12,5 SPOT (m), Landsat TM (p), ALOS (m), 

ASTER VNIR 

1 : 50.000 50 25 Landsat TM (m), ASTER SWIR 

1 : 100.000 100 50 Landsat TM (m) 

*)Keterangan: (p) = pankromatrik, (m)= multispektral  

Sumber: Gandharum, 2010 
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Penggunaan Citra Pleiades dengan skala yang yang dibutuhkan karena 

menggunakan rumus yang sesuai oleh Badan Informasi Geospasial yang 

ditampilkan pada tabel dibawah ini. 

Skala 

Peta 

Resolusi 

Citra 

Contoh Citra 

Satelit 

Akurasi 

kesalahan 

GPS max. 

Koreksi 

Geometrik 

max. (0.5 x 

res) 

25.000 12,5 ALOS 12,5m 6,25 

50.000 25 
ALOS, Landsat  

Pansharp, 
25m 12,5 

250.000 125 Landsat 125m 62,5 

Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2014 

Menurut peraturan penggunaan citra satelit untuk pemetaan skala tertentu 

dilakukan dengan menggunakan rumusan yang dicetuskan oleh Wado R. Tobler 

pada tahun 1987. Rumusan tersebut berupa membagi bilangan penyebut skala peta 

dengan 1000 sehingga resolusi citra yang sepadan adalah setengah dari hasil 

pembagian tersebut (penyebut skala dibagi 2 (dua) kali 1000 (seribu)). Selain itu, 

ketelitian GPS yang digunakan dan error pada koreksi geometrik. Hal tersebut 

menunjukkan kesesuaian Citra Pleiades yang digunakan dengan penelitian ini.    
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G. Citra Pleiades 

Citra pleiades direkam oleh satelit optis pleiades yang diciptakan oleh 

AIRBUS Defense and Space, Prancis. Peluncuran satelit ini 

menggunakan roket yang dimiliki oleh Russia Soyuz STA, peluncuran 

satelit ini dilakukan di Pusat Peluncuran Guiana, Kourou. Pada dasarnya 

satelit ini dibedakan menjadi 2 tipe sensor. Sensor tersebut terdiri dari 

Pleiades 1A dan Pleiades 1B.  

 

Gambar 1. 2 Kenampakan Citra Pleiades di wilayah Kecamatan 

Kasihan. 

Satelit ini pertama kali di luncurkan pada tanggal 16 Desember 2011 

dengan meluncurkan satelit Pleiades 1A. Selanjutnya disusul dengan 

diluncurkan Satelit Pleiades 1B di penghujung tahun 2012. Pada 

tingkatan pengolahannya Pleiades terdiri atas ortho dan mozaik 

(penggabungan beberapa hasil citra ortho) Orto/ Orthorektifikasi sendiri 

merupakan  proses transformasi data citra satelit ke koordinat bumi atau 

biasa disebut dengan georeferencing. Penamaan citra pleiades sendiri 

diambil berdasarkan sensor yang digunakan, jenis akuisisi spektral, waktu 

mulai perekaman (berupa tanggal, bulan, hari, jam, menit dan detik), 

tingkat pengolahan dan kode pengolahan unik dari Astrium. Akuisisi 
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satelit pleiades memungkinkan satelit untuk merekam citra pada wilayah 

yang sama pada waktu yang dekat sehingga pada saat mengidentifikasi 

data antara citra satu dengan lain membutuhkan kode pengolahan internal 

dari Astrium. 

Terdapat kemungkinan citra pleiades yang serupa karena di 

akibatkan oleh perekaman satelit pada waktu yang hampir berdekatan hal 

tersebut untuk mendapatkan hasil (tristereo). 

Tabel 1. 4 Tabel Karakteristik Citra Satelit Pleiades 

Mode Pencitraan Pankromatik Multispektral 

Resolusi Spasial     
Pada 
Nadir 

0.5m GSD pada 
nadir 

2m GSD pada nadir 

Jangkauan Spektral 480 – 830 nm 

Biru (430 – 550nm) 
Hijau (490 – 610nm) 
Merah (600 – 720nm)  
IR dekat (750 – 950nm) 

Lebar Sapuan 20 km pada nadir 

Pencitraan Off-Nadir 
Hingga 47 derajat 
Tersedia opsi pemilihan sudut ketinggian 

Jangkauan Dinamik 12 bit per piksel 

Masa Aktif Satelit Perkiraan hingga lebih dari 5 tahun 

Waktu Pengulangan Setiap 1 hari 

Ketinggian Orbit 694 km 

Waktu Lintasan 
Equatorial 

10:15 A.M 

Orbit sinkron matahari 

Harga 
€. 10 per km2 untuk data arsip 
€. 17 per km2 untuk perekaman baru 

Luas Pemesanan 

Minimum 25 km2 untuk data arsip (jarak lebar 
min.500m) 
Minimum 100 km2 untuk perekaman baru (jarak 
lebar min.5km) 

Level Proses Primer dan Ortho 

Tingkat Akurasi 
3m tanpa GCP (CE90) Hingga kurang dari 1m 
dengan GCP 

Sumber : Lapan, 2018 
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1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian dilakukan oleh (Triharjanti, 2017) dengan judul “Aplikasi 

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Zonasi Harga 

Lahan di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo terkait 

Pembangunan Bandara Internasional” memiliki tujuan untuk mengetahui 

kemampuan citra Quickbird untuk informasi penggunaan lahan sebagai 

sumber parameter harga lahan di Kecamatan Temon, Kabupaten 

Kulonprogo dan untuk mengetahui perubahan harga lahan di Kecamatan 

Temon, Kabupaten Kulonprogo terkait dengan pembangunan bandara 

internasional. Penelitian ini menggunakan parameter parameter 

penggunaan lahan, aksesibilitas lahan positif, aksesibilitas lahan negatif 

dan kelengkapan utilitas. Hasil yang didapat berupa Peta Hasil Peta 

Zonasi Harga Lahan. 

Penelitian dilakukan oleh (Kusuma, 2015) dengan judul “Pemetaan 

Zonasi Harga Lahan di Sebagian Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten 

dengan Memanfaatkan Citra Quickbird” memiliki tujuan untuk 

mengetahui kemampuan citra Quickbird dalam ekstraksi informasi 

penggunaan lahan serta aksesibilitas lahan dan untuk memetakan sebaran 

harga lahan yang terdapat di Sebagian Kecamatan Cawas Kabupaten 

Klaten. Penelitian ini menggunakan parameter penggunaan lahan, 

aksesibilitas lahan positif, aksesibilitas lahan negatif dan kelengkapan 

utilitas. Hasil yang didapat berupa Peta Estimasi Harga Lahan. 

Penelitian dilakukan oleh (Sari, 2017) dengan judul “Analisis 

Hubungan Nilai Lahan dengan Jenis Penggunaan Lahan Kecamatan 

Grogol Kabupaten Sukoharjo Menggunakan Aplikasi SIG dan 

Penginderaan Jauh” memiliki tujuan untuk mengidentifikasi persebaran 

nilai lahan. Penelitian ini menggunakan parameter  penggunaan lahan dan 

aksesibilitas lahan. Hasil yang didapat berupa Peta Agihan Estimasi Nilai 

Lahan. 

Penelitian akan dilakukan oleh (Larasati, 2018) dengan judul 

“Analisis Sebaran Potensi Harga Lahan di Kecamatan Gondokusuman, 
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Kota Yogyakarta dengan Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografi” memiliki tujuan untuk menentukan dan menganalisis 

potensi sebaran harga lahan di Kecamatan Gondokusuman Kota 

Yogyakarta dan untuk menganalisi faktor yang mempengaruhi sebaran 

harga lahanmya. Penelitian ini menggunakan parameter penggunaan 

lahan, aksesibilitas lahan positif, aksesibilitas lahan negatif, dan 

kelengkapan utilitas dengan metode pengharkatan (scoring). Hasil yang 

didapat berupa Peta Sebaran Harga Lahan di Kecamatan Gondokusuman. 

Penelitian akan dilakukan oleh (Nugroho, 2019) dengan judul 

“Analisis Zonasi Harga Lahan Menggunakan Data Penginderaan Jauh 

dan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Kasihan Kabupaten 

Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.” memiliki tujuan untuk 

menganalisis harga lahan berdasarkan nilai lahan dan untuk mengabalisis 

apa faktor yang mempengaruhi sebaran harga lahan di wilayah 

Kecamatan Kasihan. Metode yang digunakan hampir sama dengan 

metode yang dilakukan pada penelitian sebelumnya perbedaan terletak 

pada metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yaitu 

menggunakan metode Stratified Random Sampling  selain itu terletak 

pada permasalahan yang terjadi yaitu kaitannya dengan adanya rencana 

pemerintah yang menjadikan Kecamatan Kasihan sebagai kawasan 

penyangga perkembangan Kota Yogyakarta arah selatan. Hasil yang 

didapat berupa Peta Sebaran Harga Lahan di Kecamatan Kasihan. 
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Tabel 1. 5 Tabel Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

(Kusuma, 2015) 

Tugas Akhir 

Pemetaan Zonasi Harga 

Lahan di Sebagian 

Kecamatan Cawas 

Kabupaten Klaten dengan 

Memanfaatkan Citra 

Quickbird 

1. Untuk mengetahui kemampuan citra 

Quickbird dalam ekstraksi informasi 

penggunaan lahan serta aksesibilitas 

lahan dan  

2. Untuk memetakan sebaran harga 

lahan yang terdapat di Sebagian 

Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten 

Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode skoring 

dengan nilai hasil skor dari 

parameter parameter penggunaan 

lahan, aksesibilitas lahan positif, 

aksesibilitas lahan negatif dan 

kelengkapan utilitas. Selanjutnya 

dilakukan klasifikasi. Dan disajikan 

secara visual menjadi peta sebaran 

harga lahan  

Peta Estimasi Harga 

Lahan. 

(Triharjanti, 2017) 

Tugas Akhir 

Aplikasi Penginderaan Jauh 

dan Sistem Informasi 

Geografis Untuk Zonasi 

Harga Lahan di Kecamatan 

Temon Kabupaten 

Kulonprogo Terkait 

Pembangunan Bandara 

Internasional 

1. Untuk mengetahui kemampuan citra 

Quickbird untuk informasi 

penggunaan lahan sebagai sumber 

parameter harga lahan di Kecamatan 

Temon, Kabupaten Kulonprogo dan  

2. Untuk mengetahui perubahan harga 

lahan di Kecamatan Temon, 

Kabupaten Kulonprogo terkait 

dengan pembangunan bandara 

internasional 

Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode skoring 

dengan nilai hasil skor dari 

parameter parameter penggunaan 

lahan, aksesibilitas lahan positif, 

aksesibilitas lahan negatif dan 

kelengkapan utilitas. Selanjutnya 

dilakukan klasifikasi. Dan disajikan 

secara visual menjadi peta sebaran 

harga lahan  

Peta Hasil Peta Zonasi 

Harga Lahan 
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(Sari, 2017) 

Skripsi 

Analisis Hubungan Nilai 

Lahan dengan Jenis 

Penggunaan Lahan 

Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo 

Menggunakan Aplikasi SIG 

dan Penginderaan Jau 

1. Untuk mengidentifikasi persebaran 

nilai lahan 

Penelitian ini menggunakan 

parameter penggunaan lahan dan 

aksesibilitas lahan yang hampir sama 

dengan pengolahan data 

sebelumnya.  

Peta Agihan Estimasi 

Nilai Lahan 

(Larasati, 2018) 

Skripsi 

Analisis Sebaran Potensi 

Harga Lahan di Kecamatan 

Gondokusuman, Kota 

Yogyakarta dengan 

Pemanfaatan Penginderaan 

Jauh dan Sistem Informasi 

Geografi 

1. Untuk menentukan dan menganalisis 

potensi sebaran harga lahan di 

Kecamatan Gondokusuman Kota 

Yogyakarta dan  

2. Untuk menganalisi faktor yang 

mempengaruhi sebaran harga 

lahanmya 

Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode skoring 

dengan nilai hasil skor dari 

parameter penggunaan lahan, 

aksesibilitas lahan positif, 

aksesibilitas lahan negatif, dan 

kelengkapan utilitas dengan metode 

pengharkatan (scoring) 

Peta Sebaran Harga 

Lahan Di Kecamatan 

Gondokusuman. 

(Nugroho, 2019) 

Skripsi 

Analisis Zonasi Harga Lahan 

Menggunakan Data 

Penginderaan Jauh dan 

Sistem Informasi Geografis 

di Kecamatan Kasihan 

Kabupaten Bantul Daerah 

Istimewa Yogyakarta.  

1. Untuk menganalisis harga lahan 

berdasarkan nilai lahan di wilayah 

Kecamatan Kasihan. 

2. Untuk menganalisis apa faktor 

dominan yang mempengaruhi 

sebaran harga lahan di wilayah 

Kecamatan Kasihan. 

Metode yang digunakan hampir 

sama dengan metode yang dilakukan 

di penelitian sebelumnya perbedan 

yang terdapat pada penelitian ini 

adalah wilayah kajian dan 

permasalahan rencana pemerintah 

yang menjadikan Kecamatan 

Kasihan sebagai kawasan penyangga 

perkembangan Kota Yogyakarta 

arah selatan .  

Peta Sebaran Harga 

Lahan di Kecamatan 

Kasihan 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Daerah perkotaan merupakan daerah pusat kegiatan. Hal tersebut 

menyebabkan keinginan penduduk untuk datang ke kota baik untuk mencari 

pekerjaan maupun untuk melakukan studi meningkat, mereka beranggapan 

fasilitas yang terdapat di kota akan lebih lengkap dan kualitasnya lebih baik. 

Akibatnya jumlah penduduk di kota meningkat dan terjadi alih fungsi lahan 

menjadi lahan terbangun sebagai tempat mereka tinggal maupun untuk 

pembangunan sarana pekerjaan berupa pabrik dan perkantoran. Lahan adalah 

lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap 

kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. 

Alih fungsi lahan mengakibatkan lahan yang tersedia di kota semakin 

berkurang. Lahan bersifat tetap sedang permintaan semakin meningkat. Karena 

lahan kosong yang tersedia semakin berkurang menyebabkan meningkatnya harga 

lahan. Harga lahan yang tinggi didaerah kota memaksa pemborong atau kontraktor 

memilih lahan di daerah sub-urban yang berada di pinggiran kota untuk tetap dapat 

melakukan pembangunan. Semakin lama arah perkembangan kota bergerak 

menuju ke arah daerah sub-urban yang masih terdapat banyak lahan kosong dan 

luas dengan harga yang lebih rendah dari daerah kota.  

Daerah yang menjadi daerah sub urban memiliki nilai lahan tinggi karena 

fasilitas yang dimiliki tidak jauh dari fasilitas yang dimiliki daerah kota dan 

berlokasi tidak jauh dari kota. Nilai lahan merupakan nilai yang didasarkan kepada 

kemampuan lahan secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktivitas  

dan strategi ekonomis. Nilai lahan diperoleh dari penilaian suatu lahan 

berdasarkan aspek tingkat aksesibilitas lahan, fasilitas umum dan jenis 

penggunaan lahannya. 

Penginderaan Jauh merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan 

untuk melakukan pengolahan data spsaial tanpa harus datang ke lapangan. Hal 

tersebut memungkinkan penghematan waktu dan biaya yang digunakan untuk 

pelaksanaan survey. Uji akurasi data hasil olahan dapat dilakukan dengan cara 

validasi dengan survey pada beberapa titik sampel yang ditentukan sebelumnya. 
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Gambar 1. 3 Kerangka Penelitian 
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1.7. Batasan Operasional 

Lahan merupakan suatu sumber daya yang menyediakan ruang (space) dan 

dapat mendukung semua kebutuhan makhluk hidup. Ruang yang disediakan 

sangat terbatas, sementara itu kebutuhan akan tanah mempunyai kecenderungan 

yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk kebutuhan perumahan, 

pertanian, industri dan lain sebagainya (Marindi, 2015 dalam Sari, 2017). 

Zonasi harga lahan adalah pengelompokan harga lahan yang dibedakan 

berdasarkan klasifikasi harga lahan yang merupakan kelas nilai nominal suatu 

lahan yang di lihat dari nilai lahan tersebut. 

Harga lahan merupakan penilaian atas lahan yang diukur berdasarkan harga 

nominal dalam satu mata uang untuk satu-satuan luas tertentu pada dasar lahan 

(Sujarto, 1985 dalam Susanto, 2005). 

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh 

dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau 

gejala yang dikaji. (Lillesand dan Kiefer, 1979). 

Penggunaan lahan merupakan kondisi dimana segala campur tangan 

manusia, baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok 

sumberdaya alam dan sumber daya buatan,yang secara keseluruhan disebut lahan, 

dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik secara kebendaan 

maupun spiritual ataupun kedua-duanya (Malingreau, 1977). 

Aksesibilitas adalah hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan 

melakukan perjalanan yang mendasar (Sutantono, 2004). 

Aksesibilitas lahan positif merupakan jarak lahan dengan objek jalan 

maupun objek yang mempengaruhi nilai lahan. Aksesibilitas lahan positif akan 

menambah nilai lahan. 

Aksesibilitas Lahan Negatif merupakan kebalikan dari parameter 

aksesibilitas lahan positif, apabila lokasi lahan terletak semakin dekat dengan 

aksesibilitas lahan positif maka nilai lahan tersebut akan bertambah sedangkan 

lahan yang dekat dengan aksesibilitas lahan negatif nilainya akan berkurang. 
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Kelengkapan Utilitas Umum merupakan kelengkapan penunjang untuk 

pelayanan lingkungan hunian. 

Interpretasi merupakan proses ekstraksi data yang dilakukan untuk 

identifikasi objek dalam foto, gambar atau citra yang selanjutnya akan diperoleh 

gambaran objek-objek berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Objek hasil 

interpretasi dapat berupa data penggunaan lahan, jaringan jalan, kelengkapan 

utilitas dan objek sungai. 

Metode pengharkatan atau metode skoring merupakan metode yang 

dilakukan dengan cara memberikan skor/ harkat pada setiap value parameter lahan 

untuk menentukan kelas lahannya. 

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data menjadi beberapa kelas 

dengan ketentuan tertentu yang didalamnya terdapat ciri-ciri persamaan. 

Validasi merupakan proses pengecekan data yang di proses dalam 

laboratorium untuk mengetahui tingkat keakuratan datanya agar sesuai dengan 

keadaan sebenarnya di lapangan. 

  


	BAB I PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Perumusan Masalah
	1.3. Tujuan Penelitian
	1.4. Kegunaan Penelitian
	1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya
	1.5.1. Telaah Pustaka
	A. Perkembangan Kota
	B. Lahan
	C. Aksesibilitas Lahan
	D. Nilai Lahan
	E. Harga Lahan
	F. Data Penginderaan Jauh Citra Resolusi Tinggi (CSRT)
	G. Citra Pleiades

	1.5.2. Penelitian Sebelumnya

	1.6. Kerangka Penelitian
	1.7. Batasan Operasional


