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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pati mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun terutama di Kecamatan Juwana. Berdasarkan dari data Badan 

Pusat Statistik (BPS, 2014-2018) jumlah penduduk Kecamatan Juwana pada 

tahun 2014 sebesar 93.876 jiwa, tahun 2015 sebesar 92.992 jiwa, tahun 2016 

sebesar 95.597 jiwa, tahun 2017 sebesar 96.246 jiwa, tahun 2018 sebesar 

97.249 jiwa. Pesatnya pertumbuhan penduduk ini akan berpengaruh terhadap 

ketersediaan lahan yang ada. Lahan merupakan salah satu sumber daya alam 

yang mempunyai ketersediaan ruang yang dapat mendukung kegiatan 

makhluk hidup didalamnya. Semakin tinggi penduduk yang ada di wilayah 

tersebut akan mempengaruhi tingginya kebutuhan lahan sebagai kebutuhan 

perumahan, industri, pertanian, dan lain sebagainya.  

Nilai lahan merupakan lahan yang didasarkan pada kemampuan lahan 

secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktivitas dan strategis 

ekonomisnya (Sujarto, 1985). Nilai suatu lahan ini akan berpengaruh terhadap 

seberapa besar nilai produktivitas lahan yang akan diperoleh dan harga 

lahannya. Harga lahan adalah penilaian atas lahan yang diukur berdasarkan 

harga nominal dalam satuan ruang untuk satuan luas pada pasaran lahan 

(Larasati, 2018). Melonjaknya suatu kebutuhan lahan dapat menyebabkan 

harga lahan pada suatu wilayah mengalami peningkatan dengan sendirinya 

dan tidak akan mengalami penurunan. Tinggi atau rendahnya harga lahan 

akan mengikuti perkembangan upaya pemanfaatan lahan berdasarkan tuntutan 

kebutuhan manusia. Harga lahan akan bervariasi tergantung dengan adanya 

berbagai macam kegiatan manusia didalamnya. 
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Penentuan tingkat dan perbedaan dari variasi harga lahan memiliki 

kecenderungan secara dinamis berdasarkan faktor-faktor dan karakter potensi 

yang dimiliki lahan tersebut. Karakter dan potensi ini masuk kedalam 

parameter nilai lahan seperti aksesibilitas lahan positif dan negatif, 

kelengkapan utilitas, penggunaan lahan. Nilai lahan akan semakin tinggi 

apabila dekat dengan pusat kota dan pusat pelayanan, fasilitas umumnya 

lengkap, sarana jalannya memadai, maka harga lahan akan bernilai tinggi. 

Sebaliknya, nilai lahan akan rendah jika jauh dari pusat kota atau pusat 

perekonomian, dekat dengan sungai, sarana jalan kurang memadai, dan 

kurang lengkapnya fasilitas umum. Jadi, nilai lahan sangat berpengaruh 

terhadap harga lahan. Semakin tinggi nilai lahan akan semakin tinggi pula 

harga dari suatu lahan. 

Kecamatan Juwana merupakan daerah yang berada di Kabupaten Pati 

yang mengalami perkembangan dengan adanya perubahan penggunaan lahan 

yaitu dengan meningkatnya pertumbuhan pembangunan di kawasan tersebut. 

Meningkatnya pertumbuhan pembangunan ini didasarkan atas kebutuhan 

masyarakat yang semakin meningkat dan juga sebagai pengukur pertumbuhan 

ekonomi contohnya seperti banyaknya pertokoan, perumahan, maupun pusat 

industri. Selain itu, Kecamatan Juwana juga menjadi salah satu pusat ekonomi 

karena letaknya yang ada di pesisir dan terdapat dua pelabuhan besar 

mendorong bertumbuhnya industri. Selain letaknya yang berada di pesisir, 

pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan adanya perubahan 

penggunaan lahan untuk kawasan permukiman. Hal ini mendorong adanya 

peningkatan pembangunan. Adanya kondisi seperti ini memberikan dampak 

positif  tentang  perkembangan nilai lahan dan harga jual lahan yang berada 

dalam lingkup kawasan tersebut. 
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(a) Perubahan dari citra Google Earth Kecamatan Juwana 2018 

    

(b) Citra Google Earth Kecamatan Juwana 2013  
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 (c) Keadaan perubahan tambak menjadi industri 

Gambar 1.1 Perubahan penggunaan lahan untuk industri dan pemukiman 

di Kecamatan Juwana 

Sumber : Penulis 2020 

Kecamatan Juwana merupakan wilayah yang mayoritas lahannya adalah 

tambak dan pertanian. Tetapi, beberapa tahun terakhir mengalami perubahan 

lahan. Gambar 1.1 di atas merupakan salah satu bentuk perubahan lahan yang 

ada di Desa Bajomulyo. Sebelum berubah menjadi pabrik atau perumahan, 

lahan tersebut dulunya adalah lahan tambak. Penggunaan lahan yang cukup 

tinggi ini,dikarenakan banyaknya investor yang berinvestasi seperti 

membangun pabrik ikan atau perumahan. Hal ini mengakibatkan banyak 

pemilik lahan yang menjual lahannya sehingga mempengaruhi harga lahan 

yang semula murah menjadi tinggi . Menurut Peraturan Bupati Pati Nomor 81 

Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati, harga 

jual lahan tambak sekitar Rp 100.000 – 200.000 naik menjadi Rp 500.000 

keatas. Selain itu juga dikarenakan pemilik lahan beranggapan lahan yang ada 

kurang produktif. Ketika musim hujan sering terjadi banjir dan ketika musim 

kemarau terjadi kekeringan. Akhirnya pemilik lahan memilih untuk menjual 

lahan mereka karena akan lebih untung daripada mereka melanjutkan usaha 

tambak dan pertanian mereka. Selain itu juga menurut petani tambak maupun 

petani sawah yang ada di sekitaran wilayah industri seperti di sekitar Desa 

Bajomulyo, ketika panen lebih banyak mengalami kerugian karena sebagian 

limbah dari pabrik ikut mencemari lahan mereka dan mengakibatkan kurang 

maksimalnya hasil yang mereka dapatkan.  

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan saat ini dapat mempermudah 

perolehan data dari perkembangan teknologi. Pemanfaatan data Penginderaan 

Jauh dan Sistem Informasi Geografis diharapkan mampu menghasilkan 
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sebuah informasi tentang sebaran dan tingkatan harga lahan yang representatif 

serta dapat menyajikan informasi tentang faktor yang mempengaruhi harga 

lahan secara keruangan. Citra GeoEye merupakan salah satu citra beresolusi 

tinggi yang mampu digunakan untuk memperoleh data fisik dan informasi 

parameter secara detail untuk penentu harga lahan. Parameter penentunya 

seperti aksesibilitas lahan, penggunaan lahan, dan aksesibilitas negatif. Selain 

itu, Citra GeoEye juga dapat mengatasi kelemahan apabila survey 

membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi.  

Keterbatasan dalam mendapatkan dan mengetahui data dari harga lahan 

mempengaruhi adanya penelitian tentang analisis harga lahan yang nantinya 

akan dilakukan dengan melakukan perbandingan kesesuaian nilai lahan yang 

diperkuat menggunakan hasil analisis penginderaan jauh dan Sistem Informasi 

Geografi. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Harga Lahan di Kecamatan 

Juwana Kabupaten Pati Dengan Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografis”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana sebaran nilai lahan dan harga lahan berdasarkan data 

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan 

Juwana?  

2. Faktor dominan apakah yang berpengaruh terhadap sebaran harga lahan di 

Kecamatan Juwana ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penilitian ini bertujuan untuk memberikan informasi sebagai berikut : 
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1. Menganalisis sebaran nilai lahan dan harga lahan berdasarkan data 

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Juwana. 

2. Menganalisis faktor dominan berpengaruh terhadap sebaran harga lahan di 

Kecamatan Juwana.  

1.4. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini digunakan sebagai syarat kelulusan dalam menempuh 

derajat S-1 di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai pembanding harga dengan objek lain berdasarkan informasi 

mengenai lokasi yang sesuai dan berpotensi 

3. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui sebaran harga lahan di 

Kecamatan Juwana dan dapat digunakan masyarakat sebagai 

pertimbangan pemilihan lahan. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Lahan 

Lahan merupakan suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu 

meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman, 

binatang dan hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan masa sekarang sampai pada 

tingkat tertentu. Sifat tersebut dapat berpengaruh terhadap penggunaan lahan di masa 

lalu dan masa sekarang (FAO, 1976) 

Perubahan penggunaan lahan merupakan perubahan penggunaan atau aktifitas 

terhadap suatu lahan yang berbeda dari sebelumnya baik untuk tujuan komersial 

ataupun industry (Kazaz dan Charles, 2001, dalam Munibah, 2008). Perubahan 

penggunaan lahan dapat diamati dengan menggunakan data spasial. Data 

penginderaan jauh seperti citra atau foto satelit dapat berguna dalam pengamatan.   

 



7 

 

 

1.5.1.2. Nilai Lahan dan Harga Lahan 

Kebutuhan ruang atas aktivitas manusia menjadi dasar lahan menjadi 

komoditas ekonomi yang dibutuhkan dan dapat ditukarkan. Hal ini menunjukkan 

lahan mempunyai nilai dan harga. Nilai lahan adalah sebuah penilaian pada lahan 

yang secara ekonomis berhubungan dengan strategi dan produktivitas (Sujarto, 1985 

dalam Santoso, 2005). Sedangkan harga lahan adalah penilaian atas lahan yang 

diukur dengan harga nominal dalam satuan uang untuk satuan luas pada pasaran 

lahan (Wahyuningsih, 2008). Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

nilai lahan dan harga lahan mempunyai hubungan keterikatan yang kuat. Semakin 

tinggi nilai lahannya maka akan semakin tinggi pula harga lahannya, begitu 

sebaliknya.  

Tinggi rendahnya harga lahan dapat ditentukan berdasarkan letak dan kelas 

dari nilai lahan. Menurut (Wolcott, 1987) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

nilai lahan yaitu: 

a. Faktor ekonomi, ditunjukkan dengan hubungan permintaan dan 

penawaran dengan kemampuan ekonomi suatu masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Variabel permintaan meliputi 

jumlah tenaga kerja, tingkat upah, tingkat pendapatan dan daya beli, suku 

bunga dan biaya transaksi. Variabel penawaran meliputi jumlah tanah 

yang tersedia, biaya perijinan pajak dan biaya overhead lainnya. 

b. Faktor sosial, ditunjukkan dengan karakteristik penduduk yang meliputi 

jumlah penduduk, jumlah keluarga, tingkat Pendidikan, tingkat kejahatan 

dan lain-lain. Faktor ini dapat membentuk pola penggunaan tanah pada 

suatu wilayah. 

c. Faktor pemerintah, berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan dan 

kebijakan pemerintah bidang pengembangan atau penggunaan tanah 

(zoning). Penyediaan fasilitas dan pelayanan oleh pemerintah 
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mempengaruhi pola penggunaan tanah, missal fasilitas keamanan, 

kesehatan, Pendidikan jaringan transportasi, peraturan perpajakan dan 

lain-lain. 

d. Faktor fisik, antara lain kondisi lingkungan, tata letak atau lokasi dan 

ketersediaan fasilitas social. 

Dalam menentukan harga lahan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

tinggi rendahnya nilai lahan yaitu faktor ekonomi, pemerintahan, sosial dan 

fisik.  

1.5.1.3. Aksesibilitas  

Aksesibilitas merupakan ukuran dari kemudahan yang meliputi jarak, waktu 

tempuh, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat (Magribi 2004 

dalam Larasati 2018). Aksesibilitas ini dapat membantu meningkatkan mobilitas 

masyarakat dan membantu perkembangan dalam suatu wilayah. Meningkatnya 

aksesibilitas suatu wilayah cenderung akan cepat berkembang dan maju. Ada 2 jenis 

aksesibilitas yang mempengaruhi nilai dan harga lahan: 

a. Aksesibilitas Lahan Positif 

Aksesibilitas ini dinilai berdasarkan jarak wilayah yang dikaji terhadap 

parameter aksesibilitas lahan positif menggunakan analisis buffer jarak 

terhadap objek yang berpengaruh. Sehingga daerah yang aksesibilitas 

lahannya tinggi cenderung mempunyai harga tinggi.  

b. Aksesibilitas Lahan Negatif 

Aksesibilitas ini dinilai berdasarkan jarak wilayah yang dikaji terhadap 

parameter aksesibilitas negatif, semakin dekat jarak wilayah yang akan 

dikaji terhadap objek yang ada dalam parameter aksesibilitas negatif akan 

semakin rendah harga lahannya. Objek yang terdapat dalam parameter 

tersebut pada umumnya dapat menimbulkan keengganan untuk ditempati. 
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Aksesibilitas merupakan salah satu parameter penentu dari harga lahan 

itu sendiri. Harga lahan akan tinggi ketika berada pada aksesibilitas positif, 

sedangkan ketika berada pada aksesibilitas negatif harga lahannya akan 

rendah.    

1.5.1.4. Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang suatu objek, derah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh 

dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang 

dikaji (Lillesand and Kiefer, 1979). Alat yang dimaksudkan yaitu sensor atau 

pengindera, yang secara umum mempunyai fungsi untuk menangkap gelombang 

elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek, seperti mata manusia. 

Terdapat dua macam sub sistem dalam sistem penginderaan jauh yaitu sistem 

perolehan dan sistem analisis data (Sutanto, 1995). Sub sistem perolehan berisi 

tentang bagaimana sistem memperoleh data yang terdiri dari komponen penginderaan 

jauh yaitu:  

a. Tenaga untuk sensor penginderaan jauh, tenaga yang digunakan adalah 

gelombang elektromagnetik, baik yang alami, dari pantulan sinar matahari 

atau obyek itu sendiri (penginderaan jauh pasif) ataupun pantulan dari radar 

dan gelombang mikro (penginderaan jauh aktif) 

b. Objek penginderaan jauh adalah segala obyek benda ataufenomena yang 

direkam dan dikenali oleh sensor yang dapat diidentifikasi secara langsung 

mauoun tidak langsung. 

c. Proses penginderaan jauh meliputi macam-macam interaksi antar tenaga 

obyek dan atmosfer serta proses perekaman itu sendiri. 
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Gambar 1.2 Sistem dan Komponen Penginderaan Jauh 

Sumber : www.amuzigi.com 

Sub sistem selanjutnya yaitu analisis dan sintesis  Analisis yaitu proses 

mengenali apa yang terekam didalam data digital ataupun data analog dan menilai arti 

masing-masing berdasarkan tujuan yang terkait. Sedangkan sintessis adalah 

penggabungan unsur-unsur analisis untuk langkah lanjut agar mencapai tujuan 

tertentu.  

1.5.1.5. Citra GeoEye 

Adanya kemajuan teknologi saat ini, telah banyak mengeluarkan produk data 

penginderaan jauh dengan resolusi spasialnya yang detail yaitu citra Satelit. Citra 

satelit adalah suatu gambaran dari permukaan bumi yang direkam oleh sensor satelit 

yang berbentuk gambar digital. Resolusi spasial adalah ukuran obyek terkecil yang 

dapat disajikan. Salah satu dari citra satelit ini adalah citra GeoEye. 
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Citra GeoEye merupakan satelit milik Vandenburg Air Force California yang 

diluncurkan pada 6 September 2008. Citra GeoEye termasuk kedalam citra dengan 

resolusi tinggi dengan ketelitian dan akurasi yang tinggi. GeoEye mempunyai saluran 

pankromatik dengan resolusi spasial 0.46 m dan multispektral 1.65 m. Sedangkan 

berdasarkan kebijakan pemerintah AS resolusi spasial yang digunakan untuk 

dikomersilkan adalah resolusi 0.5 m dan 2 m.  

Spesifikasi ini memberikan kemampuan untuk citra GeoEye agar dapat 

merekam lebih obyek lebih detail dibandingkan dengan citra lain yang memiliki 

resolusi spasial yang lebih rendah. Karakteristik citra GeoEye seperti pada tabel 

berikut: 
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Tabel 1.1  Karakteristik citra GeoEye 

Diluncurkan  6 September 2008 

VandenbergAir Force Base, California 

Mode Kamera Pankromatik dan multispketral (pan-

sharpened) 

Pankromatik 

Multispektral 

Resolusi Spasial 0.46 meter/1.51 ft (Pankromatik) 

1.84 meter/6.04 ft (Multispektral) 

Resolusi Spektral Pankromatik : 450 – 800 nm 

Biru : 450 – 510 nm 

Hijau : 510 – 580 nm 

Merah : 655 – 690 nm 

NIR : 780 – 920 nm 

Altitude 770 km / 478 mil  

Inklinasi 98 derajat / 10.30 am 

Kecepatan Orbit 7.5 km/dtk atau 17.000 mil/jam 

Tipe Orbit Sun-synchronous / 98 mnt 

Lebar Sapuan 15.2 km 

Akurasi 5 m dan 3 m CE 90 (Tanpa Titik 

Kontrol dan Tergantung Topografi) 

Lama Operasi Lebih dari 7 tahun dengan bahan bakar 

sampai 15 tahun 

Mode Operasi Satelit Store and forward 

Real-time image and downlink 

Direc uplink with real-time downlink 

Sudut Perekaman Dapat merekam dari semua arah 

Sumber : Lembaga Penerbangan dan Antariksa, 2010 
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Berdasarkan spesifikasinya tersebut, GeoEye mempunyai kelebihan mampu 

memetakan gambar dengan resolusi spasial yang tinggi. Disamping itu,GeoEye 

digunakan untuk menyediakan data peta satelit yang memperkuat layanan peta 

melalui Google Earth ataupun Google Maps. 

1.5.1.6. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem informasi geografis adalah sistem yang berbasiskan komputer yang 

digunakan untuk mengumpulkan,menyimpan, dan memanipulasi, informasi-informasi 

geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, objek-

objek dan fenomena dimana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting 

atau kritis untuk dianalisis ( Arronof 1989 dalam Septya 2017). 

SIG dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sistem manual (analog) dan sistem 

otomatis (digital). Perbedaan dari keduanya terletak pada cara pengelolaannya. Untuk 

sistem informasi manual biasanya menggabungkan data-data seperti peta, lembar 

transparasi untuk overlay, foto udara, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sistem 

informasi otomatis menggunakan komputer sebagai pengolah data melalui proses 

digitasi (Nurshanti, 1995). 

Komponen utama dalam sistem informasi geografis ada empat, yaitu : 

perangkat keras, perangkat lunak, organisasi (manajemen), dan pemakai (user). 

Perpaduan keempat komponen ini akan menentukan kesuksesan dari proyek 

pengembangan SIG selama data yang digunakan mempunyai referensi geografis 

(Indrawati, 2002). 

Sistem Informasi Geografis mempunyai fungsi utama atau aplikasi yang 

disebut 4M, yaitu: Mapping, Modelling, Measurement, Monitoring. Dalam penelitian 

ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis Modelling. Modelling 

berfungsi sebagai pemodelan untuk menganalisis data geospasial dengan berbagai 

macam model proses SIG. Untuk mapping berfungsi sebagai penggunaan data untuk 

pemetaan seperti penggunaan lahan, studi  perkotaan, dan lain-lain. Sedangkan 
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monitoring berfungsi sebagai penggunaan data geospasial multitemporal untuk 

melihat suatu perubahan pada bidang kajian  kegeografian. Measurement berfungsi 

sebagai pengukuran dalam penggunaan data geospasial seperti pengukuran DAS, 

garis pantai, dan sebagainya. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya   

Penelitian oleh Candra Pramono yang berjudul “Analisis Sebaran Potensi 

Harga Lahan di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, DIY dengan 

Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis” mempunyai 

tujuan  mengetahui sebaran harga lahan menggunakan data penginderaan jauh dan 

system informasi geografis di kecamatan Godean dan menganalisis sebaran harga 

lahan tersebut. Parameter yang digunakan pada penelitian ini yaitu penggunaan 

lahan, kelengkapan utilitas, aksesibilitas lahan positif dan negatif. Metode yang 

digunakan yaitu menggunakan pengharkatan atau scoring.  Hasil dari penelitian 

ini yaitu peta persebaran harga lahan di Kecamatan Godean. 

Penelitian yang selanjutnya yaitu Anisa Nurma Sari yang berjudul 

“Analisis Nilai Lahan di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta 

Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh”. 

Tujuan penelitiannya yaitu menentukan agihan nilai lahan dan menganalisis 

faktor yang berpengaruh terhadap nilai lahan di Kecamatan Gondomanan. Metode 

yang digunakan yaitu menggunakan survey lapangan, wawancara dan 

menganalisis menggunakan kualitatif berjenjang. Hasilnya yaitu peta Agihan 

Kecamatan Gondomanan.  

Penelitian dari Annisa Kesuma Lestari yang berjudul “Analisis Sebaran 

Harga Lahan di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan 

Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis” mempunyai 

tujuan yaitu untuk menentukan dan menganalis sebaran harga lahan serta 

menganalisis faktor yang berpengaruh di Kecamatan Gondokusuman. Metode 

yang digunakan yaitu menggunakan metode pengharkatan berjenjang tertimbang. 
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Hasil dari penelitian ini yaitu peta sebaran harga lahan di Kecamatan 

Gondomanan.  

Penelitian yang terkahir yaitu dari Ayu Enggal Pangestu yang berjudul 

“Analisis Harga Lahan di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan 

Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis” yang 

mempunyai tujuan untuk mengetahui sebaran harga lahan dan menganalisis faktor 

yang mempengaruhinya di Kecamatan Juwana. Metode yang digunakan yaitu 

dengan pengharkatan. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang ada 

adalah dari daerah penelitiannya dan juga dari unit analisisnya. Unit analisis yang 

digunakan dalam penelitian peneliti adalah unit analisis blok. Sedangkan untuk 

persamaannya yaitu sama-sama mencari nilai lahan. Untuk mengetahui perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel  1.2 berikut.
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Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Chandra Pranomo 

(2011) 

Skripsi 

Analisi Sebaran Potensi 

Harga Lahan Di Kecamatan 

Godean Kabupaten Sleman, 

DIY dengan pemanfaatan 

penginderaan jauh dan 

Sistem Informasi Geografi 

1. Mengetahui sebaran 

harga lahan 

berdasarkan data 

penginderaan jauh dan 
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1.5.3 Kerangka Penelitian  

Meningkatnya kebutuhan lahan menyebabkan terjadinya kenaikan dari 

harga lahan. Penentuan harga lahan dapat dilihat berdasarkan nilai lahannya. 

Semakin baik nilai lahannya maka akan semakin tinggi pula harga dari lahan 

tersebut. Nilai lahan dari suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan parameter 

atau faktor-faktor yang ada, baik dari penggunaan lahan, aksesibilitas lahan, 

serta dari kelengkapan fasilitas umum yang ada. Maka dari itu penting untuk 

dapat mengetahui detail wilayah secara keseluruhan. 

Perubahan penggunaan lahan merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap harga lahan. Semakin baik dari penggunaan lahan akan 

semakin tinggi pula harga dari lahannya. Penggunaan lahan yang baik serta 

buruk meliputi jasa dan perdagangan, pemukiman dan industri, lahan kosong, 

sawah dan tegalan. Tinggi rendahnya harga dari setiap wilayah dapat 

diketahui dari penggunaan lahan tersebut. 

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran dari tingkat kemudahan dan 

kenyamanan dari sebuah transportasi untuk menjangkau suatu wilayah. 

Aksesibilitas lahan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aksesibilitas lahan positif 

dan aksesibilitas lahan negatif. Aksesibilitas lahan positif merupakan 

penilaian berdasarkan pada jarak wilayah yang memberikan dampak positif 

seperti jarak terhadap jalan, jarak terhadap pusat pemerintahan. Sedangkan 

aksesibilitas negatif merupakan penilaian berdasarkan pada jarak wilayah 

yang memberikan dampaka negatif yang dapat menyebabkan rendahnya harga 

dari lahan tersebut seperti jarak terhadap kuburan, sungai. 

Kelengkapan dari fasilitas umum ini tergantung dari jumlah penduduk 

yang ada pada suatu wilayah tersebut. Semakin banyak penduduk yang ada 

maka akan semakin lengkap fasilitas umumnya. Kelengkapan ini akan 

menjadikan harga lahan menjadi tinggi dan berpengaruh terhadap penduduk. 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Gambar 1.3. Diagram Kerangka Pikir Penelitian 
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