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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat 

tiap tahunnya. Penduduk yang bertambah, secara otomatis akan membutuhkan lahan 

yang semakin meningkat. Kebutuhan akan lahan sangat penting karena lahan 

merupakan bagian dari permukaan bumi yang mempunyai karakteristik dan fungsi 

yang luas. Bintaro (1977:134) berpendapat lahan dapat diartikan sebagai land 

settlemen yaitu suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup 

bersama, dimana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk 

mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan hidupnya. Pertumbuhan 

penduduk akan menyebabkan kebutuhan akan lahan sebagai ruang untuk tempat 

aktivitas mereka semakin meningkat dan akan menimbulkan ruang yang cocok sesuai 

dengan berbagai kepentingan dan keperluan manusia (Budiharjo 1997:113). Dengan 

demikian setiap mahkluk hidup membutuhkan lahan untuk tumbuh dan berkembang, 

dan lahan memiliki nilai sosial ekonomi bagi masyarakat, sehingga kebutuhan akan 

lahan mempengaruhi nilai lahan. Nilai lahan adalah lahan yang didasarkan pada 

kemampuan lahan secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktifitas dan 

strategis ekonomisnya (Sujarto,1985 dalam Santoso, 2005). Harga lahan dipengaruhi 

oleh parameter-parameter nilai lahan. Beberapa karakteristik lahan atau faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga lahan diantaranya adalah penggunaan lahan, kelengkapan 

utilitas umum, aksesibilitas lahan positif serta aksesibilitas lahan negatif (Iswari, 

2013). 

Kecamatan Jepara merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten 

Jepara, yang terdiri dari 16 kelurahan. Merupakan pusat di Kabupaten Jepara 

kecamatan Jepara merupakan daerah yang dinamis sehingga perubahan dan 

perkembangan yang terjadi baik fisik maupun sosial terjadi dengan cepat. Ditunjang 

pula, Kecamatan Jepara juga merupakan Kecamatan dengan potensi wisata yang 
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dapat menjadi daya tarik wilayah, dimana faktor tersebut berpengaruh terhadap nilai 

lahan yang selalu berubah dan cenderung naik. Kecamatan Jepara memiliki kepadatan 

penduduk tertinggi di kabupaten Jepara jika dibandingkan dengan Kecamatan lain di 

Kabupaten Jepara (Lihat pada tabel 1.1 tentang distribusi dan kepadatan penduduk 

menurut kecamatan di Kabupaten Jepara tahun 2017). 

Tabel 1.1 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten 
Jepara Tahun 2017 

No. Kecamatan Persentase 
Penduduk 

Kepadatan Penduduk 
Per Km2 

1 Kedung 6,45 1.833 
2 Pecangaan 7,06 2.438 
3 Kalinyamatan 5,37 2.715 
4 Welahan 6,21 2.747 
5 Mayong 7,50 1.410 
6 Nalumsari 6,15 1.321 
7 Batealit 7,14 983 
8 Tahunan 9,58 3.012 
9 Jepara 7,39 3.665 
10 Mlonggo 7,18 2.070 
11 Pakis Aji 5,05 1.020 
12 Bangsri 8,50 1.218 
13 Kembang 5,82 658 
14 Keling 5,18 515 
15 Donorojo 4,66 525 
16 Karimunjawa 0,78 134 

Sumber: Kabupaten Jepara dalam Angka Tahun 2018 

Kepadatan penduduk Kecamatan Jepara menurut data BPS mencapai 3.613 

Km2, dengan jumlah penduduk tahun 2017 mencapai 90.402, jumlah ini mengalami 

peningkatan 10.719 penduduk dari tahun 2010 dengan jumlah laju pertumbuhan 

sebanyak 2.13% dari tahun 2010-2017 (Lihat tabel 1.2 tentang distribusi dan 

kepadatan penduduk menurut desa di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)   
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Tabel 1. 2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut desa di Kecamatan Jepara 
Kabupaten Jepara Tahun 2017 

No. Desa 
Luas 

Wilayah 
(Km2) 

Jumlah 
Penduduk 

Kepadatan 
Penduduk 
Per Km2 

1 Karangbagusan 0,93 1.220 1.312 
2 Demaan 0,60 7.245 12.075 
3 Bulu 0,86 4.270 4.965 
4 Kauman 0,50 4.654 9.308 
5 Panggang 0,37 4.154 11.227 
6 Potroyudan 0,52 3.913 7.525 
7 Bapangan 1,03 5.049 4.902 
8 Saripan 0,45 5.334 11.853 
9 Jobokuto 0,48 5.990 12.479 
10 Ujungbatu 0,69 4.987 7.228 
11 Pengkol 0,59 7.716 13.078 
12 Mulyoharjo 3,92 10.744 2.741 
13 Kuwasen 2,48 5.618 2.265 
14 Bandengan 5,86 9.361 1.597 
15 Wonorejo 2,11 4.399 2.085 
16 Kedungcino 3,27 5.748 1.758 

Jumlah 24,66 90.402 3.666 
Sumber: KecamatanJepara dalam Angka Tahun 2018 

Kecamatan Jepara memiliki 16 Desa, jika dilihat dari luas wilayah perdesa, 

wilayah bagian utara di Kecamatan Jepara merupakan desa yang memiliki luas 

dengan wilayah terluas, antara lain Mulyoharjo, Kuwasen, Bandengan, Wonorejo, 

dan Kedungcino dimana dari kelima desa tersebut, desa Mulyoharjo dan Desa 

Bandengan merupakan dua teratas desa dengan jumlah penduduk terbanyak di 

Kecamatan Jepara, sementara kepadatan penduduknya masih tergolong dibawah rata-

rata kepadatan penduduk tiap desa di Kecamatan Jepara. Hal tersebut dapat 

dikarenakan dua wilayah tersebut merupakan dua desa di Kecamatan Jepara yang 
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paling luas di Kecamatan Jepara sehingga kepadatan masih tergolong rendah di 

Kecamatan Jepara, dilain sisi dua wilayah ini merupakan wilayah yang masuk radar 

pemerintah Kecamatan Jepara karena memiliki potensi pariwisata. Wilayah terpadat 

yang berada di Kecamatan Jepara yaitu Desa Pengkol, Jobokuto, Demaan, Saripan, 

dan Panggang, kelima desa tersebut berada didekat pusat pemerintahan Kabupaten 

Jepara, sehingga banyak instansi pemerintahan serta banyak fasilitas yang layak 

didesa ini sehingga penduduk didesa ini memiliki kepadatan yang tinggi. Sementara 

itu kepadatan paling rendah berada di Karangbagusan, hal ini dapat dipengerahui 

karena daerah ini banyak terdapat industri-industri dari kelas kecil sampai besar. 

Pertumbuhan penduduk yang pesat merupakan salah satu penyebab masalah 

meningkatnya peningkatan lahan di Kecamatan Jepara, tingginya kepadatan 

penduduk dikarenakan Kecamatan Jepara memiliki daya tarik misalnya potensi 

pariwisata, dan berbagai faktor penunjang lainnya. Kesesuaian lahan di Jepara Kota 

yang menunjang dikembangkannya berbagai jenis usaha dan tingkat aksesibilitas 

yang tinggi karena adanya sarana dan prasarana transportasi yang cukup baik seperti 

angkutan umum, bis, angkot mini dan terminal dalam kota serta banyaknya ruas jalan 

arteri, persebaran fasilitas umum dan sosial yang cukup merata di Jepara Kota juga 

mempengaruhi terjadinya pergeseran penduduk (Buku putih Kota Jepara). 

 

Gambar 1. 1 Perubahan penggunaan lahan mangrove menjadi pemukiman dan 

tempat penginapan di kawasan wisata Desa Bandengan (2001-2017). 

Dalam kurun waktu beberapa tahun, harga lahan didaerah Bandengan seharga 

Rp.72.000,-/meter dalam tahun 2006, sedangkan pada tahun 2015 harga lahan 
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mencapai Rp.112.000,-/meter, dan pada tahun 2018 harganya menyentuh 

diangkaRp.183.000,-/meter. Itu bisa terjadi karena penggunaan lahan yang sangat 

signifikan dari awalnya lahan mangrove dan sekarang menjadi banyak pemukiman 

serta tempat penginapan. 

 

Gambar 1. 2 Perubahan penggunaan lahan mangrove menjadi kawasan wisata di 

 Desa Bulu area Pantai Kartini (2001-2017). 

Di Desa Bulu harga lahan juga mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan, seperti tahun 2006 harganya Rp.112.000,-/meter, dan pada tahun 2018 

harganya menyentuh diangka Rp.479.000,-/meter. Kawasan pantai Kartini juga 

merupakan kawasan wisata, sehingga perubahan harga lahan bisa meningkat secara 

signifikan  

  Kecamatan Jepara tediri dari dari 16 Kelurahan, Kelurahan Panggang 

merupakan pusat dari pemerintahan Kabupaten Jepara, terdapat banyak bangunan 

kantor instansi pemerintahan, dan sekolah ada di Kelurahan Panggang. 
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Gambar 1. 3 Perubahan penggunaan lahan menjadi kawasan perumahan dan kantor 

instansi di Desa Panggang, Jepara (2001-2017). 

Sementara itu Desa Panggang merupakan kawasan padat penduduk dan juga 

merupakan pusat pemerintahan Kabupatan Jepara, sehingga harga lahan didesa ini 

memiliki angka yang sedikit relatif, yang mulanya dari 2006 harga lahannya hanya 

Rp.320.000,-/meternya, kemudian ditahun 2016 menyentuh angka Rp.648.000,-

/meter, dan ditahun 2018 harga lahannya diangka Rp.687.000,-/meter. 

Kelurahan lain yang menjadi kawasan penting lain di Kecamatan Jepara 

lainnya yaitu seperti Kelurahan Bandengan dan Bulu yang merupakan kawasan 

wisata serta di Kelurahan Bulu terdapat pelabuhan Kartini yang merupakan salah satu 

akses menuju ke Kecamatan Karimunjawa. Kelurahan Ujung Batu, Jobokuto, 

Kauman, Demaan, Pengkol banyak terdapat kegiatan ekonomi disana terdapat 3 pasar 

yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat Kecamatan Jepara, terdapat pula 

tempat pelelangan ikan terbesar di Kabupaten Jepara yang berada di Kelurahan Ujung 

batu, serta terdapat Pelabuhan Jepara yang dikembangkan menjadi pelabuhan niaga. 

Kawasan industri di Kecamatan Jepara tersebar di Kelurahan Kedungcino, Wonorejo, 

Mulyoharjo, Kuwasen, dan Karangbagusan. Fasilitas yang memadai, transportasi 

yang mencukupi merupakan beberapa faktor yang dapat mengakibatkan nilai lahan 

menjadi meningkat tiap waktunya. 

Oleh karena itu dari latar belakang di atas di dapatkan judul penelitian yaitu 

“Analisis Nilai Lahan Di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Menggunakan 

Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dan Pengindraan Jauh”. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana agihan nilai lahan dan agihan harga lahan di Kecamatan Jepara 

Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimana kesesuaian antara nilai lahan dengan harga lahan dan faktor apa yang 

dominan terhadap nilai lahan dan harga lahan di Kecamatan Jepara Kabupaten 

Jepara? 

1.3. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas maka dapat menentukan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui persebaran nilai lahan dan besaran harga lahan pada tiap kelas nilai 

lahan di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

2. Menganalisis kesesuaian antara nilai lahan dengan harga lahan serta Menganalisa 

faktor apa yang dominan terhadap nilai lahan dan harga lahan di Kecamatan 

Jepara Kabupaten Jepara. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas didapatkan tujuan penelitian sebagai 

berikut. 

1. Sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui persentase luas tiap kelas 

nilai lahan di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

2. Sebagai referensi dan bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 

dengan nilai lahan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. 

1.5. Telaah Pustaka & Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

A. Nilai Lahan 

Nilai lahan dapat diartikan sebagai estimasi harga yang dibayar pada 

kondisi tertentu. Konsep ekonomi dari nilai mencerminkan pandangan pasar 

atas keuntungan seseorang yang memilikinya pada saat dilakukannya 
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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 lahan, nilai tukar, dan sebagainya. 

(Petunjuk Teknis Direktorat Survei dan Potensi Tanah, Deputi Survei, 

Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, 2007).  

Pengertian nilai lahan atau land value, ialah pengukuran nilai lahan yang 

didasarkan kepada kemampuan lahan secara ekonomis dalam hubungannya 

dengan produktivitas dan strategi ekonomis (Yunus, 2000: 89). 

B.  Harga Lahan 

Harga lahan merupakan penilaian atas lahan yang diukur berdasarkan 

harga nominal dalam satuan mata uang untuk satu-satuan luas tertentu pada 

lahan. Menurut Hidayat (2006) harga lahan dapat dipergunakan untuk 

menganalisis pemanfaatan lahan yaitu suatu pengukuran atas lahan 

berdasarkan karakteristik lahan. 

C.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Lahan 

Penentuan nilai lahan disuatu daerah dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu 

penggunaan lahan, aksesibilitas positif, aksesibilitas negatif, dan kelengkapan 

utilitas yang terdapat disuatu daerah. 

a. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah 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-kebutuhannnya baik secara kebendaan 

maupun spiritual ataupun kedua-duanya (Malingreau, 1978). Dapat diartikan, 

penggunaan lahan merupakan hasil dari pengolahan manusia yang 

dimanfaatkan semaksimal mungkin. 

b. Aksesibilitas Positif dan Aksesibilitas Negatif 

Departemen Pekerjaan Umum (1997), mengartikan aksesibilitas lahan yaitu 

sebagai keadaan atau ketersediaan lahan yaitu sebagai keadaan atau 



9 
 

 
 

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. 

Aksesibilitas merupakan faktor yang mendukung atau mempengaruhi 

penduduk dalam berbagai kegiatannya untuk mendapatkan kemudahan sarana 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi tingkat aksesibilitas 

suatu kota terhadap daerah lainnya, maka kota tersebut akan cenderung cepat 

berkembang. Terdapat dua macam aksesibilitas yang mempengaruhi nilai 

lahan, yaitu aksesibilitas positif dan negatif. 

Aksesibilitas positif merupakan keadaan dimana dekatnya wilayah dengan 

objek yang berpengaruh positif diwilayah tersebut, seperti akses jalan, pusat 

pendidikan, pusat pemerintahan, dan pusat perekonomian akan dapat 

meningkatkan nilai lahan karena berada diwilayah yang strategis. 

Aksesibilitas negatif merupakan keadaan dimana dekatnya wilayah dengan 

objek yang memberikan dampak negatif dari wilayah tersebut, seperti dekat 

dengan makam, dan sungai. Wilayah yang dekat dengan makam cenderung 

sepi, dan daerah dekat sungai memiliki tingkat resiko banjir lebih tinggi. 

c. Kelengkapan Utilitas 

Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan 

hunian (UU No.1 tahun 2011 Pasal 1 Ayat 23). Fasilitas yang baik dan 

lengkap yang menunjang kegiatan dan kebutuhan masyarakat secara tidak 

langsung akan meningkatkan nilai lahan di wilayah tersebut. Kelengkapan 

utilitas dapat berupa fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas 

kesehatan, tempat ibadah dan pelayanan keuangan (bank). Bisa diartikan 

utilitas umum merupakan fasilitas yang menunjang kegiatan dilingkungan 

masyarakat dan dapat berpengaruh pada nilai lahan serta mempengaruhi harga 

lahan dan nilai lahan di sekitar utilitas umum. 

d. Pengindraan Jauh 
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Pengindraan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang 

diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah, atau 

fenomena yang dikaji (Lillesand Kiefer, 1990). Pengertian pengindraan jauh 

adalah suatu ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang 

objek, area, dan gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung 

dengan objek area tersebut (Welson&Bufon). 

Pengindraan jauh dapat diambil dengan menggunakan alat atau wahana, 

wahana (platform) yang dimaksud yaitu pesawat terbang, satelit, drone, dan 

wahana lainnya. Dengan mengidentifikasi objek dengan pengindraan jauh 

dapat menghemat waktu dan biaya penelitian. 

e. Interpretasi Citra 

Interpretasi cita merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya 

objek tersebut (Estes dan Semonett, 1975). 

Dalam menginterpretasi citra, pengenalan objek merupakan bagian yang 

sangat penting, karena tanpa pengenalan identitas dan jenis objek, maka objek 

yang tergambar pada citra tidak mungkin dianalisis. Prinsip pengenalan objek 

pada citra didasarkan pada penyelidikan karakteristiknya pada citra. 

f. Digitasi 

Digitasi merupakan proses mencetak data vector (titik, garis, dan poligon) 

dari data raster dimana dapat ditambah atribut pendukung yang berisikan 

informasi dari objek. Digitasi biasanya dilakukan dengan perangkat komputer 

dengan bantuan software seperti ArcGis, ArcView, dan lainnya. 

Proses Digitasi akan menghasilkan data dengan format Shapefile (.Shp). 

Data vektor dapat berupa titik (point), garis (polyline), poligon (polygon). 

Titik digunakan untuk menggambarkan objek pusat seperti kota, fasilitas 

umum, dan titik lain. Garis digunakan untuk menggambarkan objek dengan 

pola memanjang seperti jalan dan sungai. Poligon digunakan untuk objek 
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luasan atau wilayah seperti pemukiman, sawah, tegalan, kebun, dan luasan 

lainnya. 

g. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi yang didasarkan pada 

kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi dan 

menganalisis data serta memberi uraian (Aronaff (1989). 

Manfaat penggunaan SIG yaitu dapat memudahkan dalam melihat 

fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik, pemrosesan data yang 

lebih cepat, dan mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat.  Salah satu 

perangkat lunak (software) yang bermanfaat untuk mengelola data SIG yakni 

ArcGIS yang dikeluarkan oleh ESRI. ArcGIS adalah salah satu perangkat 

lunak yang dikembangkan oleh ESRI (Environment Science & Research 

Institute) yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam 

perangkat lunak GIS. 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Wahyu Widi Pamungkas (2012), dalam skripsinya berjudul Aplikasi Sistem 

Informasi Geografi untuk Penilaian Lahan Tanah Berbasis Zona di Kota Madiun 

Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan dibidang pertanahan 

dalam hal penilaian harga tanah dengan menggunakan metode berbasis SIG dengan 

metode computer assisted mass appraisal (CAMA) dan memanfaatkan data citra 

pengindraan jauh sebagai salah satu sumber data, selain data transaksi penjualan dan 

penawaran tanah yang berkaitan dengan penilaian harga tanah berbasis zona di Kota 

Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode berbasis GIS: 

computer assisted mass appraisal (CAMA) dimana dilakukan penggabungan antara 

data harga penjualan atau penawaran tanah dan karakter lokasi dimana tanah tersebut 

terletak, sehingga dapat dikelompokan harga tanah yang memiliki nilai sama. Hasil 

penggabungan kedua data tersebut dilakukan uji standart deviasi untuk mengetahui 

nilai ekstrim dan menyeleksi zona-zona yang memenuhi syarat zona nilai tanah yang 
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dapat digunakan. Hasil dari penelitiannya berupa Peta Zona Tentatif Nilai Lahan, 

Peta Sebaran Titik Sampel Zona Tanah, Peta Standart Deviasi Zona Tanah, Peta 

Zonasi Nilai Tanah Kota Madiun dalam skala 1:65.000. 

SafirahFakhriaHanifati (2016) dalam skripsinya berjudul Analisis Nilai 

Lahan di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dengan Aplikasi Penginderaan 

Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi 

agihan nilai lahan di daerah penelitian dan menganalisis faktor dominan yang 

menyebabkan variasi nilai lahan di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan metode ekstraksi data penginderaan jauh untuk 

mendapatkan data digital parameter nilai lahan. Hasil dari penelitiannya berupa Peta 

Agihan Estimasi Harga Lahan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta. 

Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang ditampilkan pada tabel 1.3. 
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Tabel 1. 3 Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
Wahyu Widi Pamungkas 
(2012) 

Aplikasi Sistem Informasi 
Geografi untuk Penilaian 
Lahan Tanah Berbasis Zona 
di Kota Madiun Tahun 2012 

1. Mengaplikasikan Sistem 
Informasi Geografi (SIG) 
untuk pemetaan dibidang 
pertanahan  yaitu 
penilaian harga tanah 
dengan menggunakan 
metode berbasis SIG: 
computer assisted mass 
appraisal (CAMA). 

2. Memanfaatkan data citra 
pengindraan jauh sebagai 
salah satu sumber 
data,selain data transaksi 
penjualan dan penawaran 
tanah yang berkaitan 
dengan penilaian harga 
tanah berbasis zona di 
Kota Madiun. 

Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu 
metode berbasis GIS: 
computer assisted mass 
appraisal (CAMA) dimana 
dilakukan penggabungan 
antara data harga penjualan 
atau penawaran tanah dan 
karakter lokasi dimana 
tanah tersebut 
terletak,sehingga dapat 
dikelompokan harga tanah 
yang memiliki nilai sama. 
Hasil penggabungan kedua 
data tersebut dilakukan uji 
standart deviasi untuk 
mengetahui nilai ekstrim 
dan menyeleksi zona-zona 
yang memenuhi syarat zona 
nilai tanah yang dapat 
digunakan. 

1. Peta Zona Tentatif 
Nilai Lahan Kota 
Madiun Skala 
1:65.000. 

2. Peta Sebaran Titik 
Sampel Zona Tanah 
Kota Madiun Skala 
1:65.000. 

3. Peta Standart Deviasi 
Zona Tanah Kota 
Madiun Skala 
1:65.000. 

4. Peta Zonasi Nilai 
Tanah Kota Madiun 
Skala 1:65.000. 

Safirah Fakhria Hanifati 
(2016) 

Analisis Nilai Lahan di 
Kecamatan Mantrijeron 
Kota Yogyakarta dengan 
Aplikasi Penginderaan Jauh 
dan Sistem Informasi  

1. Mengestimasi agihan nilai 
lahan di daerah penelitian. 

2. Menganalisis faktor 
dominan yang 
menyebabkan variasi nilai 

Metode ekstraksi data 
penginderaan jauh untuk 
mendapatkan data digital 
parameter nilai lahan.  

Peta Agihan Estimasi 
Harga Lahan 
Kecamatan Mantrijeron 
Kota Yogyakarta. 
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Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
lahan di daerah penelitian.  

Muhammad Aditya Prasojo 
(2019) 

Analisis Nilai Lahan Di 
Kecamatan Jepara 
Kabupaten Jepara 
Menggunakan Aplikasi 
Sistem Informasi Geografis 
Dan Pengindraan Jauh 
 

1. Mengetahui persebaran 
nilai lahan dan besaran 
harga lahan pada tiap 
kelas nilai lahan di 
Kecamatan Jepara 
Kabupaten Jepara. 

2. Mengetahui kesesuaian 
antara nilai lahan dengan 
harga lahan serta 
Menganalisa faktor apa 
yang dapat mempengaruhi 
nilai lahan di Kecamatan 
Jepara Kabupaten Jepara. 

 

Menggunakan metode 
overlay dari keempat 
parameter penentu nilai 
lahan. 
Penentuan harga lahan 
dilakukan dengan metode 
survei disertai data sekunder 
dari Badan Pertanahan 
Nasional. 
Metode overlay dari data 
nilai lahan dengan harga 
lahan untuk mengetahui 
kesesuaian nilai lahan 
dengan harga lahan. 
Melakukan analisis skoring 
untuk mengetahui faktor 
yang dominan terhadap 
harga lahan. 

1. Peta Penggunaan 
Lahan Kecamatan 
Jepara.  

2. Peta Aksesibilitas 
Positif Kecamatan 
Jepara.  

3. Peta Aksesibilitas 
Negatif Kecamatan 
Jepara.  

4. Peta Sebaran Utilitas 
Umum Kecamatan 
Jepara.  

5. Peta Nilai Lahan 
Kecamatan Jepara.  

6. Peta Agihan Nilai 
Lahan Kecamatan 
Jepara.  

7. Peta Kesesuaian Nilai 
Lahan dengan harga 
lahan Kecamatan 
Jepara 

8. Grafik faktor paling 
berpengaruh  
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Dengan dua acuan dari penelitian sebelumnya, penelitian dari Wahyu widi 

pamungkas menggunakan metode berbasis GIS: computer assisted mass appraisal 

(CAMA) dengan menggabungkan data harga penjualan atau penawaran tanah dengan 

karakter lokasi dimana tanah tersebut terletak, kemudian datanya dilakukan uji 

standart deviasi untuk mengetahui nilai ekstrim dan menyeleksi zona-zona yang 

memenuhi syarat zona nilai tanah yang dapat digunakan. Lain halnya dengan 

SafirahFakhiraHanifati penelitian ini untuk melihat agihan nilai lahan dan menganilis 

faktor dominan yang menyebabkan variasi nilai lahan didaerah penelitian. Sementara 

itu, penelitian yang saya ajukan selain untuk mengetahui persebaran nilai lahan dan 

besaran harga lahan pada tiap kelas nilai lahan, juga untuk mengetahui kesesuaian 

antara nilai lahan dengan harga lahan serta mengetahui faktor dominan apa yang 

mempengaruhi nilai lahan di kecamatan lokasi penelitian. 

1.6. Kerangka Penelitian 

Jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap waktu pastinya bersinergi 

pada permintaan masyarakat mengenai kebutuhan akan lahan, sosial, ekonomi, dan 

faktor penunjang lainnya. Dibalik itu, kebutuhan akan lahan untuk pembangunan 

yang semakin cepat tidak diimbangi oleh ketersediaan lahan dan hal tersebut akan 

berimbas pada naiknya nilai lahan pada suatu daerah. Kenaikan nilai lahan pada suatu 

daerah dipengaruhi fasilitas pendukung (sosial, ekonomi), kemudahan dalam 

aksesibilitas, utilitas umum, serta penggunaan lahan. 

 Kemudahan dalam akses aksesibilitas seperti jalan arteri, jarak ke instansi 

pemerintahan, jarak ke sekolah, jarak ke instansi kesehatan tentunya akan memiliki 

suatu nilai yang positif terhadap nilai lahan. Utilitas umum seperti jarak ke pusat 

kesehatan seperti Rumah sakit dan Puskesmas, jarak ke tempat ibadah, serta ke jarak 

ke pusat perbelanjaan juga merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai 

lahan. Sementara itu dari aksesibilitas negatif jika lahan berada pada bantaran sungai 

maupun kawasan area pemakaman, maka nilai lahan yang didapatkan akan memiliki 
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nilai yang rendah jika dibandingkan dengan lahan yang berada dekat dengan fasilitas 

umum disekitarnya maupun dekat dengan jalan arteri. 

Penggunaan lahan merupakan faktor dominan yang dalam menentukan nilai 

lahan, hal ini dikarenakan lahan merupakan tempat utama wadah utama dalam 

pelaksanaan kegiatan masyarakat. Contohnya, penggunaan lahan perdagangan dan 

jasa akan lebih memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan pada lahan 

pertanian, dikarenakan perdagangan dan jasa lebih menjalankan faktor dari segi 

ekonomi dan sosial dan tentunya akan memiliki aksesibilitas positif yang dapat 

menunjang kegiatan masyarakat, berbeda dengan penggunaan lahan pertanian yang 

cenderung kurangnya aksesibilitas positif serta belum berkembangnya daerah 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

Sumber: Penulis, 2019 

Tingginya kepadatan 
penduduk 

Kondisi wilayah 
1. Penggunaan lahan  
2. Tingkat aksesibilitas 
3. Kelengkapan utilitas  

Tingginya kebutuhan akan 
lahan 

Klasifikasi nilai lahan  

Tingginya potensi wisata 
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1.7. Batasan Operasional 

Lahan 

Lahan adalah tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup 

bersama, dimana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk 

mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan hidupnya Bintaro 

(1977:134). 

Nilai Lahan 

Nilai Lahan adalah lahan yang didasarkan pada kemampuan lahan secara 

ekonomis dalam hubungannya dengan produktifitas dan strategis ekonomisnya 

(Sujarto, 1985, dalam Santoso, 2005) 

Harga Lahan 

Harga lahan adalah penilaian atas lahan yang diukur berdasarkan harga 

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

(Sujarto, 1985 dalam Santoso, 2005). 

Pengindraan Jauh 

Pengindraan jauh adalah suatu ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh 

informasi tentang objek, area, dan gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak 

langsung dengan objek area tersebut (Welson&Bufon). 

Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi yang didasarkan pada 

kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi dan menganalisis 

data serta memberi uraian (Aronaff 1989). 

Jalan Arteri 

Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama 

dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan 

masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna (Undang-undang Republik Indonesia 

No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

Jalan Kolektor 
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Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata 

sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. (Undang-undang Republik Indonesia 

No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

Jalan Lokal 

Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan 

jumlah jalan masuk tidak dibatasi. (Undang-undang Republik Indonesia No 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

 

  


