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ANALISIS HARGA LAHAN MENGGUNAKAN DATA FOTO UDARA 
KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG 

Abstrak 

Harga lahan dapat diketahui melalui pendekatan data penginderaan jauh salah 
satunya dengan foto udara menggunakan parameter seperti data penggunaan 
lahan, aksesibilitas lahan positif, aksesibilitas lahan negatif, dan kelengkapan 
fasilitas umum. Harga lahan tersebut berupa harga lahan relatif karena nilai yang 
dihasilkan berupa kelas rendah-tinggi, sehingga diperlukan data pembanding 
sebagai acuan berupa harga lahan normatif dari data zona nilai tanah. Penelitian 
ini bertujuan untuk (1) menganalisis agihan harga lahan relatif dengan harga lahan 
normatif dan (2) menganalisis kesesuaian harga lahan secara spasial di Kecamatan 
Magelang Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan 
analisis kuantitatif berjenjang tertimbang terhadap seluruh parameter harga lahan 
dan melakukan overlay untuk mengetahui agihan harga lahan relatif, survey 
lapangan untuk mengetahui ketelitian interpretasi penggunaan lahan, serta analisis 
overlay antara harga lahan relatif dan harga lahan normatif untuk mengetahui 
kesesuaian harga lahan di Kecamatan Magelang Tengah. Harga lahan normatif 
dari data zona nilai tanah merupakan data yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Agihan harga lahan relatif 
memiliki tiga kelas yakni kelas rendah seluas 104,36 ha, kelas sedang seluas 
299,67 ha, dan kelas tinggi seluas 122,98 ha. Kelurahan Kimirejo yang terletak di 
pusat kota dan memiliki aksesibilitas yang tinggi serta kelengkapan fasilitas 
umum yang tinggi, memiliki luasan harga lahan relatif yang tinggi. Agihan harga 
lahan normatif juga memiliki tiga kelas dengan kelas tinggi dominan berada di 
Kelurahan Kimirejo. Kesesuaian harga lahan secara spasial menghasilkan kelas 
sesuai 46,44%, kelas tidak sesuai 46,98% dan kelas tidak ada data seluas 6,58% 
dari total luas wilayah. 

Kata Kunci: Harga lahan relatif, harga lahan normatif, foto udara, kesesuaian 
harga lahan. 

Abstract 

Land prices can be known through remote sensing data approaches, one of which 
is aerial photography using parameters such as land use data, positive land 
accessibility, negative land accessibility, and completeness of public facilities. 
The land price is in the form of relative land price because the resulting value is in 
the form of low-high class, so comparative data is needed as a reference in the 
form of normative land prices from land value zone data. This study aims to (1) 
analyze the distribution of land prices relative to normative land prices and (2) 
analyze the spatial suitability of land prices in Magelang Tengah District. The 
method used in this research is quantitative analysis of weighted tiers of all land 
price parameters and overlaying to determine the relative distribution of land 
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prices, field surveys to determine the accuracy of land use interpretation, and 
overlay analysis between relative land prices and normative land prices to 
determine suitability. land prices in Central Magelang District. Normative land 
prices from land value zone data are data issued by the Ministry of Agrarian and 
Spatial Planning / National Land Agency. The distribution of land prices is 
relatively divided into three classes, namely low class covering an area of 104.36 
ha, medium class covering an area of 299.67 ha, and high class covering an area 
of 122.98 ha. Kimirejo Village, which is located in the city center and has high 
accessibility and high completeness of public facilities, has a relatively high land 
price area. The distribution of normative land prices also has three classes with the 
dominant high class being in Kimirejo Village. The spatial suitability of land 
prices resulted in a suitable class of 46.44%, a class that did not match 46.98% 
and a class with no data covering an area of 6.58% of the total area. 

Keyword: Relative land prices, normative land prices, aerial photography, land 
price suitability.  
1. PENDAHULUAN

Kebutuhan lahan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah

penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Lahan sangat dibutuhkan oleh manusia 

untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, berbagai kegiatan ekonomi, hingga 

sebagai pusat kegiatan. Perubahan pemanfaatan penggunaan lahan yang ada di 

perkotaan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun merupakan bukti 

dari meningkatnya akan kebutuhan lahan. Menurut data dari BPS Kota Magelang 

dari tahun 2014 hingga 2018 mencatat bahwa lahan yang beralih fungsi menjadi 

lahan terbangun yakni seluas 72,59 Ha. Ketersediaan lahan di perkotaan yang 

terbatas, tentu akan membuat tinggi harga lahan dikarenakan tingginya 

permintaan lahan.  

Informasi harga dan nilai lahan merupakan hal yang penting dalam kegiatan 

ekonomi. Lahan dengan nilai lahan yang tinggi cenderung akan memiliki harga 

lahan yang tinggi. Harga lahan dapat diketahui menggunakan pendekatan data 

penginderaan jauh melalui ekstraksi beberapa parameter seperti data penggunaan 

lahan, aksesibilitas lahan positif, aksesibilitas lahan negatif, dan kelengkapan 

fasilitas umum. Data penginderaan jauh yang digunakan yakni dari data foto udara 

hasil akusisi menggunakan pesawat tanpa awak. Foto udara memiliki banyak 

kelebihan dalam hal efektivitas, biaya, dan produk yang dihasilkan memiliki 

resolusi spasial tinggi (hingga 6cm per piksel). 
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Harga lahan yang diperoleh dari ekstraksi data penginderan jauh yakni berupa 

harga lahan relatif, hal tersebut dikarenakan harga lahan yang dihasilkan berupa 

kelas tinggi rendahnya harga lahan. Sehingga diperlukan data pembanding yang 

dapat digunakan sebagai acuan dalam penilaian tanah yakni berupa harga lahan 

normatif dari data zona nilai tanah.  

Kecamatan Magelang Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kota 

Magelang yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi (8694 jiwa/km2) 

dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Magelang Utara (5810 

jiwa/km2) dan Kecamatan Magelang Selatan (5735 jiwa/km2). Kecamatan dengan 

kepadatan penduduk yang tinggi tentu akan lebih banyak membutuhkan ruang 

untuk menampung jumlah penduduk yang juga tinggi. Kecamatan Magelang 

Tengah yang terletak di tengah kota serta banyaknya fasilitas penunjang seperti 

fasilitas umum, fasilitas pendidikan, pariwisata, hingga rumah sakit, mendorong 

dilakukannya analisis terkait harga lahan di kecamatan tersebut.  

Kota Magelang sebagai kota yang terletak di jalur utama Semarang dan 

Yogyakarta serta memiliki potensi daerah yang besar, tentu akan memiliki daya 

tarik terhadap seseorang untuk memiliki lahan di kota tersebut. Selain itu, kota 

yang cenderung mengalami perubahan penggunaan lahan yang sangat cepat, 

membuat masyarakat mencari lahan strategis yang digunakan untuk berbagai 

kegiatan. Pemanfaatan data foto udara untuk pemetaan harga lahan dirasa mampu 

menyajikan hasil analisis detil terkait agihan harga lahan relatif yang dihasilkan 

dari analisis berbagai parameter yang digunakan. Sehingga penelitian yang 

dihasilkan dapat digunakan untuk referensi masyarakat dalam menentukan lokasi 

lahan. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana agihan harga lahan relatif dengan harga lahan normatif di

Kecamatan Magelang Tengah?

2. Bagaimana kesesuaian harga lahan relatif dengan harga lahan normatif secara

spasial di Kecamatan Magelang Tengah?

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis agihan harga lahan relatif dengan harga lahan normatif di



4 

Kecamatan Magelang Tengah. 

2. Menganalisis kesesuaian harga lahan relatif dengan harga lahan normatif

secara spasial di Kecamatan Magelang Tengah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan data penginderaan jauh berupa data foto udara

perekaman tanggal 10 April 2019 dengan resolusi spasial 8,7 cm serta telah 

dilakukan koreksi geometrik. Foto udara tersebut digunakan sebagai data dasar 

yang selanjutnya dilakukan interpretasi untuk menyadap informasi parameter 

penentu harga lahan seperti penggunaan lahan, aksesibilitas lahan positif, 

aksesibilitas lahan negatif, dan kelengkapan fasilitas umum. Seluruh parameter 

tersebut kemudian dilakukan analisis skoring atau pemberian harkat disetiap 

parameternya.  

Hasil skoring kemudian dilakukan overlay dan dikalikan sesuai dengan bobot 

parameternya sehingga didapatkan harga lahan relatif. Harga lahan relatif tersebut 

dilakukan overlay dengan peta harga lahan normatif yang diperoleh dari data zona 

nilai tanah oleh kementerian ATR BPN. Sehingga dari proses overlay tersebut 

akan dihasilkan peta kesesuaian harga lahan Kecamatan Magelang Tengah.  

2.1 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang akan dilakukan yakni dengan metode 

stratified random sampling, dengan menentukan titik sampel secara acak dan 

merata sesuai kelasnya di lokasi penelitian. Metode tersebut digunakan untuk 

menguji sampel penggunaan lahan. Penggunaan metode tersebut dikarenakan titik 

sampel yang akan dipilih berdasarkan strata atau kelas masing-masing yang 

memiliki ciri khusus dalam mempengaruhi hasil analisis.  

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Data utama yang dibutuhkan pada penelitian ini yakni data foto udara. Foto 

udara yang digunakan diperoleh dari PT. Aero GIS Indonesia yang melakukan 

pemotretan udara di Kota Magelang pada tanggal 10 April 2019. Data foto udara 

tersebut sudah melalui tahapan pengolahan serta koreksi geometrik, sehingga data 

foto udara tersebut sudah siap digunakan sebagai data dasar. Selain itu, penelitian 

ini menggunakan data sekunder yakni data peta administrasi kota magelang dari 
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dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta data zona nilai tanah dari 

Kementerian ATR/BPN sebagai data acuan harga lahan normatif di Kecamatan 

Magelang Tengah. 

2.3 Teknik Pengolahan Data 

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini yakni memotong orthomosaic 

foto udara sesuai dengan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Magelang Tengah 

yang dilanjutkan dengan interpretasi dan digitasi penggunaan lahan sesuai dengan 

klasifikasinya. Hasil digitasi penggunaan lahan tersebut kemudian dilakukan uji 

akurasi menggunakan tabel uji ketelitian oleh Sutanto (dalam Ramadhani, 2016:4) 

seperti berikut: 

Lapangan 
Hasil interpretasi 

A B C Lain-lain Jumlah 

A 

B 

C 

Lain-lain 

Jumlah 

Sumber: Sutanto (1986) 

Suharyadi (dalam Ramadhani, 2016:4) menjelaskan bahwa tingkat ketelitian 

yang layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut yakni lebih dari 85%. Apabila 

tingkat ketelitian kurang dari 85%, hasil digitasi tidak layak digunakan untuk 

penelitian lebih lanjut. Perhitungan persentase ketelitian tersebut seperti berikut: 

Tingkat ketelitian (%) = X
𝑋𝑋′

 x 100 % 

Keterangan: 

X : Pengukuran pada citra 

𝑋𝑋′ : Pengukuran di lapangan 

2.4 Metode Analisis Data 

Penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui agihan 

serta kesesuaian harga lahan relatif dan harga lahan normatif. Analisis data yang 

pertama yakni untuk mengetahui agihan harga lahan relatif. Metode analisis 

dilakukan menggunakan metode overlay dan analisis kuantitatif berjenjang 

tertimbang. Digitisasi seluruh parameter yakni penggunaan lahan, aksesibilitas 
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lahan positif, dan aksesibilitas lahan negatif menggunakan feature type polygon, 

khusus untuk parameter kelengkapan fasilitas umum menggunakan feature type 

point. Point atau titik tersebut digunakan untuk menghitung jumlah kelengkapan 

fasilitas umum yang ada.  

Hasil digitisasi penggunaan lahan tersebut kemudian dilakukan uji ketelitian 

interpretasi, lalu apabila hasil interpretasi telah layak digunakan, diberikan skor 

sesuai dengan nilai klasifikasi harkat pada tiap jenis penggunaan lahan. Hasil 

digitisasi pada parameter aksesibilitas lahan positif dan aksesibilitas lahan negatif 

dilakukan analisis buffering untuk mengetahui jangkauan parameter terhadap 

wilayah disekitarnya, kemudian diberi skor sesuai dengan nilai klasifikasi 

harkatnya. Hasil penilaian harkat seluruh parameter kemudian dilakukan analisis 

overlay dan mengkalikan dengan nilai bobot tiap parameter. Hasil dari overlay 

tersebut kemudian dikelaskan menjadi 3 kelas yakni tinggi, sedang, dan rendah. 

Hasil 3 kelas tersebut merupakan kelas harga lahan relatif yang selanjutnya 

digunakan untuk analisis kesesuaian harga lahan.  

Analisis data yang kedua yakni untuk mengetahui kesesuaian harga lahan 

relatif dengan harga lahan normatif. Analisis kesesusaian harga lahan yang 

dilakukan yakni dengan cara melakukan overlay antara harga lahan relatif dengan 

harga lahan normatif, sehingga akan diperoleh peta kesesuaian harga lahan. 

Analisis kesesuaian harga lahan tersebut dilakukan pada unit analisis tingkat 

kelurahan di Kecamatan Magelang Tengah. Analisis yang akan dilakukan yakni 

terkait dengan agihan dan luasan harga lahan relatif dan normatif yang dihasilkan 

disetiap kelurahan serta kesesuaian antara harga lahan relatif dan normatif di 

wilayah kajian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat dua hasil akhir dari penelitian ini, hasil pertama adalah agihan 

harga lahan relatif dan agihan harga lahan normatif di Kecamatan Magelang 

Tengah. Agihan harga lahan relatif diperoleh melalui analisis overlay parameter 

harga lahan, yakni penggunaan lahan, aksesibilitas lahan positif, aksesibilitas 

lahan negatif, dan kelengkapan fasilitas umum. Sedangkan harga lahan normatif 

diperoleh dari data zona nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR 
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BPN. Hasil kedua adalah kesesuaian harga lahan relatif dengan harga lahan 

normatif secara spasial.  

3.1 Harga Lahan Relatif 

Harga lahan relatif merupakan harga lahan hasil dari analisis dengan metode 

overlay beberapa paramater seperti penggunaan lahan, aksesibilitas lahan positif, 

aksesibilitas lahan negatif, dan kelengkapan fasilitas umum. Hasil dari analisis 

tersebut berupa lahan yang memiliki nilai harkat untuk menilai seberapa 

rendahnya hingga tingginya nilai suatu lahan, sehingga hasilnya sangat relatif 

terhadap hasil interpretasi yang telah dilakukan. Agihan harga lahan relatif 

seperti pada Gambar 1. Agihan harga lahan relatif tersebut dapat dapat 

diturunkan informasinya berdasarkan jenis penggunaan lahan. Hasilnya seperti 

pada Tabel 1 berikut. Hal tersebut dikarenakan informasi penggunaan lahan 

digunakan sebagai data utama untuk analisis harga lahan relatif. 
Tabel 1. Luas Harga Lahan Relatif Terhadap Penggunaan Lahan 

No Klasifikasi 
Penggunaan Lahan 

Luas Kelas Harga Lahan Relatif (Ha) 
Total 

Rendah Sedang Tinggi 

1 Gereja - 0,23 0,25 0,49 
2 Gudang - 0,00 0,21 0,22 
3 Hotel - 0,13 0,54 0,67 
4 Jalan Arteri 0,84 8,76 4,55 14,16 
5 Jalan Kolektor 0,04 8,59 3,03 11,66 
6 Jalan Lain 2,77 7,55 1,07 11,39 
7 Jalan Lokal 0,85 2,97 1,80 5,62 
8 Kebun Campuran 36,02 29,12 0,40 65,54 
9 Kuburan 0,67 3,99 - 4,66 

10 Lahan Kosong 1,41 11,38 4,69 17,48 
11 Lapangan Olahraga 0,45 3,55 0,09 4,10 
12 Masjid 0,21 0,91 0,36 1,49 
13 Pasar - - 0,20 0,20 
14 Pendidikan - 4,73 8,26 12,99 
15 Perkantoran - 43,91 5,66 49,57 
16 Permukiman 14,88 120,87 52,02 187,78 
17 Pom Bensin - 1,00 0,24 1,24 
18 Rekreasi 4,04 12,21 2,01 18,25 
19 Rumah Sakit - - 2,81 2,81 
20 Sarana Perdagangan 0,04 17,28 32,09 49,41 
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21 Sawah 18,04 9,63 - 27,67 
22 Selokan 0,28 1,39 0,21 1,89 
23 Sungai 20,81 7,31 0,58 28,70 
24 Taman Kota - 3,41 1,74 5,16 
25 Tegalan 2,92 0,66 - 3,57 
26 Vihara 0,07 0,08 0,17 0,32 

Total 104,36 299,67 122,98 527,00 
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Seluruh parameter harga lahan menggunakan informasi pengggunaan lahan 

untuk menilai harga lahan berdasarkan jarak jangkauan seperti parameter 

aksesibilitas lahan positif dan aksesibilitas lahan negatif, serta menilai harga lahan 

berdasarkan jumlah titik seperti parameter fasilitas umum. Berdasarkan Gambar 

1 dan Tabel 1, agihan harga lahan relatif kelas rendah di Kecamatan Magelang 

Tengah dominan berada pada jenis penggunaan lahan kebun campuran dengan 

luas 36,02 ha; sawah dengan luas 18,04 ha; dan sungai dengan luas 20,81 ha. 

Selain itu, agihan harga lahan relatif kelas rendah terletak jauh dari jalan kolektor, 

jalan arteri, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, serta kawasan fasilitas 

umum.  

Agihan harga lahan relatif kelas rendah tersebut sesuai dengan informasi 

harkat yang dimiliki pada parameter yang digunakan. Lokasi lahan yang berada 

pada jenis penggunaan lahan seperti sawah, kebun campuran, dan tegalan akan 

memiliki nilai harkat harga lahan relatif yang rendah, hal tersebut dikarenakan 

nilai ekonomi yang dihasilkan dari lahan tersebut cenderung relatif rendah. 

Selain itu lokasi yang berada didekat dengan sungai dapat beresiko tergenang 

banjir pada saat musim hujan, sehingga cenderung merugikan apabila lahan 

berada di dekat dengan sungai, hal tersebut yang membuat rendahnya harga 

lahan.  

Agihan harga lahan relatif kelas sedang dengan luasan tertinggi jika 

dibandingkan dengan kelas rendah dan kelas tinggi, memiliki informasi jenis 

penggunaan lahan yang dominan pada jenis penggunaan lahan permukiman 

dengan luas 120,87 ha dan perkantoran dengan luas 43,91 ha. Agihan harga 

lahan relatif kelas sedang terletak tidak jauh dari jalan arteri dan jalan kolektor, 

akan tetapi faktor jumlah fasilitas umum yang tersedia mempengaruhi hasil harga 

lahannya. Selain itu juga terdapat faktor lokasi lahan yang berada di dekat 

dengan kuburan, sehingga kelas harga lahan relatif yang dihasilkan menjadi 

sedang. Agihan harga lahan relatif kelas tinggi di Kecamatan Magelang Tengah 

dominan berada pada jenis penggunaan lahan permukiman dengan luas 52,02 ha 

dan sarana perdagangan dengan luas 32,09 ha.  
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Lahan dengan harga lahan relatif kelas tinggi dominan berada pada 

Kelurahan Cacaban dan Kelurahan Kimirejo, lokasi tersebut merupakan pusat 

kegiatan ekonomi dan jasa yang ditunjukkan dengan banyaknya sarana 

perdagangan seperti pusat perbelanjaan, pertokoan, bank, hotel, hingga 

perkantoran swasta. Selain itu, letaknya yang berada di dekat dengan jalan arteri, 

jalan kolektor, dan jalan lokal, menunjang nilai lebih dikarenakan mudahnya 

akses pada lokasi lahan tersebut. Sarana perdagangan yang cenderung memiliki 

nilai ekonomi yang tinggi dapat memacu kenaikan harga lahan yang tinggi pula 

disekitarnya. Agihan harga lahan relatif kelas tinggi juga terletak jauh dari sungai 

progo, tidak adanya kuburan yang dinilai mengurangi nilai harga lahan 

disekitarnya, serta tidak terdapat jenis penggunaan lahan sawah dan tegalan. 

Namun, ketersediaan fasilitas umum yang cukup tinggi seperti tempat ibadah, 

fasilitas umum, fasilitas pendidikan, hingga fasilitas rekreasi, menambah nilai 

dari harga lahan tersendiri. Seluruh kelas agihan harga lahan relatif yang 

dihasilkan menunjukkan bahwa keempat parameter harga lahan memiliki 

pengaruh masing-masing dalam menentukan harga lahan.   
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3.2 Harga Lahan Normatif 

Harga lahan normatif merupakan merupakan lahan yang dinilai berdasarkan 

nominal harga dalam satuan uang, dalam hal ini nilai harga lahan yang 

digunakan mengacu dari data zona nilai tanah (ZNT) yang dikeluarkan oleh 

Kementerian ATRBPN. Data zona nilai tanah tersebut dapat digunakan sebagai 

dasar pertimbangan harga jual tanah, selain itu juga selaras dengan nilai NJOP 

(Paramita, 2021). NJOP atau nilai jual objek pajak merupakan taksiran harga 

rumah dan bangunan berdasarkan luas dan zona rumah serta bangunannya. Nilai 

dari harga lahan normatif merupakan hasil dari analisa petugas melalui metode 

perbandingan harga pasar dan biaya.  

Harga lahan normatif memiliki tiga kelas yakni rendah, sedang, dan tinggi 

seperti pada Gambar 2, dapat diturunkan informasinya berdasarkan dengan jenis 

penggunaan lahannya untuk mengetahui informasi agihan harga lahan normatif 

yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilakukan karena secara informasi temporal 

nya tidak terlampau jauh. Hasilnya seperti pada Tabel 2 berikut.  
Tabel 2. Luas Harga Lahan Normatif Terhadap Penggunaan Lahan 

No Klasifikasi 
Penggunaan Lahan 

Luas Kelas Harga Lahan Normatif (Ha) 
Total 

Rendah Sedang Tinggi Tidak Ada 
Data 

1 Gereja - 0,13 0,36 - 0,49 
2 Gudang - 0,22 - - 0,22 
3 Hotel - 0,35 0,32 - 0,67 
4 Jalan Arteri 0,09 4,77 9,21 0,08 14,16 
5 Jalan Kolektor 1,95 5,06 4,45 0,20 11,66 
6 Jalan Lain 3,88 7,01 0,49 0,01 11,39 
7 Jalan Lokal 0,73 4,09 0,50 0,29 5,62 
8 Kebun Campuran 50,68 14,29 0,08 0,49 65,54 
9 Kuburan 4,01 0,61 0,04 - 4,66 

10 Lahan Kosong 4,89 11,45 1,13 0,003 17,48 
11 Lapangan Olahraga 3,96 0,13 0,01 - 4,10 
12 Masjid 0,38 0,66 0,45 - 1,49 
13 Pasar 0,05 0,15 - - 0,20 
14 Pendidikan 1,10 8,35 3,53 - 12,99 
15 Perkantoran 22,33 8,95 18,30 - 49,57 
16 Permukiman 50,66 122,88 14,14 0,09 187,78 
17 Pom Bensin 0,14 0,86 0,23 - 1,24 
18 Rekreasi 0,25 0,44 0,09 17,47 18,25 
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19 Rumah Sakit - 1,91 0,90 - 2,81 
20 Sarana Perdagangan 1,15 22,15 26,11 - 49,41 
21 Sawah 24,28 3,39 - - 27,67 
22 Selokan 0,42 1,34 0,13 - 1,89 
23 Sungai 10,29 2,48 0,01 15,92 28,70 
24 Taman Kota - 3,16 1,87 0,13 5,16 
25 Tegalan 2,26 1,31 - - 3,57 
26 Vihara - 0,13 0,18 - 0,32 

Total 183,50 226,27 82,54 34,69 527,00 
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Berdasarkan Tabel 2 tersebut, harga lahan normatif kelas rendah di 

Kecamatan Magelang Tengah didominasi oleh jenis penggunaan lahan kebun 

campuran dengan luas 50,68 ha; permukiman dengan luas 50,66 ha; dan sawah 

dengan luas 24,28 ha. Secara agihan di Kelurahan Magelang dan Kelurahan 

Cacaban, harga lahan normatif kelas rendah terletak dekat dengan sungai progo 

serta cukup jauh dengan pusat kota. Kelas rendah pada Kelurahan Gelangan di 

dominasi oleh jenis penggunaan lahan perkantoran, hal tersebut dapat 

dikarenakan informasi harga lahan yang belum update atau lahan perkantoran 

tersebut sudah tetap dan tidak dilakukan transaksi jual-beli. Disamping itu secara 

parameter harga lahan relatif, jenis penggunaan lahan perkantoran memiliki 

harkat yang tinggi. 

Harga lahan normatif kelas sedang di Kecamatan Magelang Tengah 

dominan berada pada jenis penggunaan lahan permukiman dengan luas 122,28 

ha yang tersebar merata di seluruh kelurahan. Hal tersebut dapat dikatakan jenis 

penggunaan lahan permukiman di Kecamatan Magelang Tengah memiliki harga 

lahan normatif dengan rentang harga Rp1.000.000 /m2 hingga Rp5.000.000/m2.  

Harga lahan normatif kelas tinggi memiliki jenis penggunaan lahan yang 

paling dominan yakni sarana perdagangan dengan luas 26,11 ha dan perkantoran 

dengan luas 18,30 ha. Hal tersebut sesuai dengan parameter harga lahan relatif 

yang menyebutkan kedua jenis penggunaan lahan tersebut memiliki harkat 

tertinggi. Selain itu, letak dari harga lahan normatif kelas tinggi berada di 

sepanjang jalan arteri atau jalan utama, sehingga disebelah kanan ataupun kiri 

jalan arteri tersebut, harga lahannya cenderung tinggi karena aksesnya yang 

mudah serta banyak kegiatan ekonomi dan jasa disekitar area tersebut.  

3.3 Kesesuaian Harga Lahan 

Kesesuaian harga lahan diperoleh dari hasil harga lahan relatif yang terdiri 

dari parameter penggunaan lahan, aksesibilitas lahan positif, aksesibilitas lahan 

negatif, dan kelengkapan fasilitas umum, yang dioverlaykan dengan hasil harga 

normatif yang diperoleh dari data zona nilai tanah Kementerian ATRBPN. 

Penilaian kesesuaian harga lahan yang dilakukan yakni menggunakan data harga 

lahan normatif sebagai acuan penilaiannya. Hasil dari penilaian kesesuaian harga 
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lahan di Kecamatan Magelang Tengah seperti Gambar 3 berikut. 

Hasil kesesuaian harga lahan di Kecamatan Magelang Tengah berdasarkan 

metode yang digunakan yakni terdapat tiga informasi kesesuaian, yang pertama 

luasan lahan yang sesuai yakni seluas 244,71 ha atau 46,43%, kedua luasan lahan 

yang tidak sesuai seluas 247,60 ha atau 46,98%, dan ketiga luasan lahan yang 

tidak terdapat informasi kesesuaian seluas 34,69 ha atau 6,58% dari total luas 

wilayah. Secara detil informasi kesesuaian harga lahan berdasarkan kelas harga 

lahan tiap kelurahan tertampil seperti pada Tabel 3 berikut.  
Tabel 3. Luas Kesesuaian Harga Lahan Terhadap Kelurahan 

Berdasarkan Tabel 3, kesesuaian harga lahan kelas sesuai yang memiliki 

informasi harga lahan rendah dengan luasan tertinggi berada di Kelurahan 

Magelang. Hal tersebut dikarenakan pada area tersebut didominasi oleh jenis 

penggunaan lahan persawahan, tegalan, hingga kebun campuran yang letaknya 

dekat dengan sungai progo cenderung memiliki harga lahan yang rendah. Kelas 

sesuai selanjutnya yang memiliki informasi harga lahan sedang dengan luasan 

tertinggi berada di Kelurahan Magelang dan Kelurahaan Rejowinangun Utara 

yang didominasi oleh jenis penggunaan lahan permukiman. Kelas sesuai dengan 

informasi harga lahan tertinggi berada di Kelurahan Kimirejo yang merupakan 

pusat ekonomi yang letaknya berada ditengah kota dan memiliki aksesibilitas 

yang tinggi ditunjukkan dengan banyak dilalui oleh jalan arteri serta jalan 

kolektor.  

Cacaban Gelangan Kimirejo Magelang Panjang Rejowinangun 
Utara

Rendah 5,70 9,06 0,40 40,26 0,69 6,24 62,36
Sedang 14,88 21,54 4,03 39,93 19,21 34,17 133,76
Tinggi 12,17 1,89 23,05 1,97 6,45 3,06 48,59
Rendah 21,10 51,48 2,16 4,02 2,95 39,44 121,14
Sedang 26,79 5,24 36,10 16,21 2,28 5,88 92,51
Tinggi 0,56 0,97 2,41 20,24 3,39 6,37 33,95
Rendah 5,04 - 6,39 6,72 - - 18,16
Sedang 1,38 - 12,31 0,00 - - 13,70
Tinggi 0,46 - 2,38 - - - 2,83

88,07 90,18 89,24 129,37 34,97 95,16 527,00

3

Total luas (ha)

Total luas 
(ha)

Kesesuaian 
Harga Lahan

Kelas Harga 
LahanNo

1

2

Sesuai

Tidak Sesuai

Tidak Ada 
Data

Kelurahan
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Kesesuaian harga lahan kelas tidak sesuai yang memiliki informasi harga 

lahan rendah dengan luasan tertinggi berada di Kelurahan Gelangan dan 

Kelurahan Rejowinangun Utara. Kelurahan Gelangan terdapat area perkantoran 

yang cukup luas, akan tetapi memiliki informasi harga lahan normatif yang 

rendah, hal tersebut berbanding terbalik dengan harga lahan relatif yang menilai 

area perkantoran memiliki nilai harkat yang tinggi. Sehingga dihasilkan kelas 

yang tidak sesuai. Sedangkan Kelurahan Rejowinangun Utara yang didominasi 

oleh jenis penggunaan lahan permukiman dan terdapat jalan kolektor sebagai 

salah satu jalan penghubung justru memiliki harga lahan normatif yang rendah.  

Kesesuaian harga lahan kelas tidak sesuai yang memiliki informasi harga 

lahan sedang dengan luasan tertinggi berada di Kelurahan Kimirejo. Kelurahan 

tersebut memiliki fasilitas umum tertinggi dibandingkan dengan kelurahan 

lainnya, selain itu juga merupakan pusat ekonomi ditunjukkan dengan banyaknya 

sarana perdagangan dan mudahnya akses di kelurahan tersebut, akan tetapi 

memiliki harga lahan normatif kelas sedang cukup tinggi. Berbanding terbalik 

dengan harga lahan relatif jika memiliki nilai paramater tersebut akan memiliki 

nilai harga lahan yang tinggi.  

Kesesuaian harga lahan kelas tidak sesuai yang memiliki informasi harga 

lahan tinggi dengan luasan tertinggi berada di Kelurahan Magelang. Kelurahan 

Magelang yang memiliki informasi jenis penggunaan lahan perkantoran dan 

dekat dengan jalan arteri tentu akan memiliki harga lahan yang tinggi, akan tetapi 

faktor jumlah fasilitas umum yang sangat sedikit pada kelurahan tersebut tidak 

dapat menaikan kelas harga lahan relatif dari sedang menjadi tinggi. Sehingga 

menghasilkan kelas kesesuaian tidak sesuai karena pada harga lahan normatif 

termasuk harga lahan yang tinggi.  

Secara keseluruhan luasan kelas kesesuaian harga lahan yang dihasilkan 

hampir sama dapat disebabkan karena agihan harga lahan relatif yang dihasilkan 

berdasarkan penilaian empat parameter fisik harga lahan, yang hasilnya sangat 

subjektif oleh penilaian dari interpreter, serta harga lahan yang dihasilkan masih 

berupa kelas rendah, sedang, dan tinggi, sehingga masih sangat relatif terhadap 

parameter yang digunakan. Sedangkan agihan harga lahan normatif merupakan 
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penilaian harga lahan berdasarkan harga pasar oleh petugas. Sehingga diperlukan 

faktor tambahan untuk menyempurnakan harga lahan relatif.  

Penelitian terkait kesesuaian harga lahan relatif dengan harga lahan normatif 

juga dilakukan oleh Gifari (2019). Pada penelitian tersebut, harga lahan relatif 

menggunakan parameter yang sama dengan penelitian ini, akan tetapi data harga 

lahan normatif yang digunakan yakni berdasarkan data NJOP dari Dispenda Kota 

Sintang. Data NJOP tersebut belum memiliki informasi koordinat sehingga perlu 

dilakukan konversi secara spasial dengan satuan wilayah. Hasil harga lahan 

normatif tersebut dapat dikatakan kurang detil karena tidak berdasarkan ploting 

dan penilaian petugas di lapangan. Sehingga hasil kesesuaian harga lahan yang 

dihasilkan kurang representatif dengan kondisi nyata di lapangan. Akan tetapi 

penelitian yang dilakukan saat ini juga masih terdapat kekurangan yakni nilai 

ketidakesesuaian yang cukup besar sehingga diperlukan tambahan parameter 

harga lahan dari data penginderaan jauh yang dapat mempengaruhi harga lahan.
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4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Agihan harga lahan relatif di Kecamatan Magelang Tengah sangat

dipengaruhi oleh 4 parameter yang digunakan, lahan yang berada di area

perdagangan dan jasa serta memiliki aksesibilitas dan kelengkapan

fasilitas umum yang tinggi, akan memiliki harga lahan relatif yang tinggi,

dan sebaliknya. Sedangkan agihan harga lahan normatif dipengaruhi oleh

harga pasar dan biaya dalam menilai lahan.

2. Kesesuaian harga lahan secara spasial di Kecamatan Magelang Tengah

dengan kelas sesuai menghasilkan luasan 244,71 ha atau 46,44%, kelas

tidak sesuai seluas 247,60 ha atau 46,98%, dan kelas tidak ada data seluas

34,69 ha atau 6,58% dari total luas wilayah.

4.2 Saran 

1. Penelitian terkait analisis harga lahan di Kecamatan Magelang Tengah

menggunakan foto udara menghasilkan ketelitian yang cukup tinggi,

akan tetapi untuk hasil analisis kesesuaian harga lahan terdapat

perbedaan nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan harga lahan

yang dikeluarkan oleh instansi terkait, sehingga diperlukan peninjaun

kembali terhadap harkat tiap parameter penentu harga lahan.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau

menyempurnakan parameter harga lahan relatif yang dianggap

berpengaruh terhadap harga lahan, agar kesesuaian harga lahan yang

dihasilkan mampu merepresentasikan nilai harga lahan sesuai dengan

nilai harga lahan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
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