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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

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. Menurut Hammer (dalam Xu dan Li, 

2014:79) meningkatnya jumlah penduduk biasanya membutuhkan 

pengembangan lahan permukiman beserta infrastruktur pendukung, 

pengembangan kawasan industri dan komersil, hingga membutuhkan 

perluasan perkotaan. Perubahan pemanfaatan penggunaan lahan yang ada di 

perkotaan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun merupakan bukti 

dari meningkatnya akan kebutuhan lahan.  

Menurut data BPS Kota Magelang dari tahun 2014 hingga 2018 mencatat 

bahwa lahan yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun yakni seluas 72,59 

Ha. Hal tersebut merupakan bukti dari meningkatnya akan kebutuhan lahan. 

Ketersediaan lahan di perkotaan yang terbatas, tentu akan membuat tinggi 

harga lahan dikarenakan tingginya permintaan lahan. Selain itu, tingginya 

harga lahan juga dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan bersangkutan 

(Barus dan Wibowo, 2010:53).  

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. Menurut Sujarto (dalam Wijayanti dan 

Widjonarko, 2015:734) harga lahan ditentukan dari nilai lahannya dan harga 

lahan tersebut menunjukkan tinggi rendahnya nilai lahan. Penelitian terkait 

harga lahan penting dilakukan karena dalam pelaksanaan pembangunan 

ekonomi banyak yang bergantung pada informasi harga dan nilai lahan 

(Pamungkas, 2016:2). Selain itu, informasi harga lahan yang telah diketahui 

di suatu wilayah, dapat digunakan untuk mencegah individu yang dengan 

sengaja menetapkan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pribadi (Xu 

dan Li, 2014: 80). 



2  

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. Parameter tersebut merupakan faktor utama untuk penentuan 

harga lahan suatu wilayah (Hidayati, 2015:58). 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). 

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 detail terkait agihan harga 
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lahan relatif yang dihasilkan dari analisis berbagai parameter yang digunakan. 

Sehingga penelitian yang dihasilkan dapat digunakan untuk referensi 

masyarakat dalam menentukan lokasi lahan.  

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 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?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

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

Kecamatan Magelang Tengah. 

2. Menganalisis kesesuaian harga lahan relatif dengan harga lahan normatif 

secara spasial di Kecamatan Magelang Tengah. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan referensi terkait analisis harga lahan melalui ekstraksi 

parameter dari data penginderaan jauh 

2. Memberikan gambaran nilai kesesuaian antara harga lahan relatif dengan 

harga lahan normatif dari hasil analisis parameter penginderaan jauh.  
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1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

- Lahan 

Lahan merupakan permukaan bumi berupa tanah, batuan, dan 

kandungan didalamnya yang memiliki fungsi tersendiri sebagai tempat 

berlangsungnya berbagai aktivitas manusia. Lahan banyak digunakan 

untuk berbagai kegiatan manusia didalam memenuhi kebutuhannya. 

Menurut Utomo (dalam Ridwan, 2009:2) lahan memiliki dua fungsi 

dasar, yakni fungsi kegiatan budaya dan fungsi lindung. Fungsi 

kegiatan budaya yakni lahan merupakan suatu kawasan yang dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, seperti pemukiman, baik 

sebagai kawasan perkotaan, pedesaan, perkebunan, hutan produksi, 

dan lain lain. Fungsi lindung yaitu kawasan yang ditetapkan dengan 

fungsi utamanya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 

ada, yang mencakup sumberdaya alam, sumber daya buatan hingga 

nilai sejarah serta budaya bangsa yang bisa menunjang dalam usaha 

pelestarian budaya. 

- Harga Lahan  

Nilai lahan dan harga lahan merupakan definisi yang berbeda. Nilai 

lahan ialah penilaian terhadap lahan berdasarkan kemampuan lahan 

dalam hubungannya dengan produktivitas dan strategi ekonomis 

sedangkan harga lahan merupakan penilaian lahan yang diukur dengan 

harga nominal dalam satuan uang tiap luasan tertentu. Nilai lahan dan 

harga lahan sangatlah berkaitan, harga lahan ada karena ada nilai 

lahannya. Sehingga harga lahan merupakan refleksi dari nilai lahan 

tersebut.  

Banyak faktor yang mempengaruhi harga lahan, menurut D. 

Dowall (dalam Widowati dan Wijaya, 2014:64) harga lahan 

dipengaruhi oleh 6 faktor, diantaranya yaitu aksesibilitas, luas lahan, 

kepadatan penduduk, kepadatan rumah, infrastruktur dan pendapatan 

masyarakat. Selain itu, menurut sujarto (dalam Widowati dan Wijaya, 
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2014:63), harga lahan dipengaruhi oleh fisik dasar, fisik geografis, 

prasarana dan sarana, fasilitas dan lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini mengacu pada 

parameter penentu harga lahan oleh Meyliana (dalam Hidayati, 2013) 

yakni menggunakan parameter penggunaan lahan, aksesibilitas lahan 

positif, aksesibilitas lahan negatif, dan kelengkapan fasilitas umum 

seperti pada Tabel 1 berikut ini.  

Tabel 1. Parameter Penentu Harga Lahan 

No 
Parameter Penentu 

Harga Lahan 
Keterangan 

1 Penggunaan Lahan 

Perdagangan dan Jasa 

Permukiman dan Industri 

Lahan Kosong 

Sawah dan Tegalan 

2 
Aksesibilitas Lahan 

Positif 

Jarak Terhadap Jalan Arteri 

Jarak Terhadap Jalan Kolektor 

Jarak Terhadap Jalan Lokal 

Jarak Terhadap Lembaga 

Pendidikan 

Jarak Terhadap Kantor 

Pemerintahan 

3 
Aksesibilitas Lahan 

Negatif 

Jarak Terhadap Sungai 

Jarak Terhadap Kuburan 

4 
Kelengkapan Fasilitas 

Umum 

Jumlah Bank Pemerintah dan 

Swasta 

Jumlah Pasar Umum 

Tempat Ibadah 

Fasilitas Pendidikan 

Fasilitas Rekreasi 

Pelayanan Kesehatan 

Hotel 
Sumber: Meyliana,1996 dalam Hidayati dengan modifikasi 

Setiap parameter tersebut memiliki bobot dan harkat tersendiri 

dalam penentuan harga lahan, hal tersebut dikarenakan setiap parameter 

memiliki pengaruh yang berbeda-beda dalam mempengaruhi harga 

lahannya. Informasi terkait harkat tiap parameter seperti pada Tabel 2, 

Tabel 3, dan Tabel 4 berikut ini. 

 



6  

Tabel 2. Klasifikasi dan Harkat Penggunaan Lahan 

No Penggunaan Lahan Kelas Harkat 

1 Perdagangan dan Jasa I 4 

2 Permukiman dan Industri II 3 

3 Lahan Kosong III 2 

4 Sawah dan Tegalan IV 1 
Sumber: Meyliana,1996 dalam Hidayati  

Tabel 3. Klasifikasi dan Harkat Aksesibilitas Lahan Positif 

No 
Aksesibilitas Lahan 

Positif 
Kriteria (m) Kelas Harkat 

1 Jarak terhadap jalan 

arteri 

<50 

50 – 150 

150 – 500 

>500 

I 

II 

III 

IV 

4 

3 

2 

1 

2 Jarak terhadap jalan 

kolektor 

<50 

50 – 150 

150 – 500 

>500 

I 

II 

III 

IV 

4 

3 

2 

1 

3 Jarak terhadap jalan 

lokal 

<50 

50 – 150 
150 – 500 

>500 

I 

II 
III 

IV 

4 

3 
2 

1 

4 Jarak terhadap lembaga 

pendidikan 

<200 

200 – 500 

>500 

I 

II 

III 

3 

2 

1 

5 Jarak terhadap kantor 

pemerintahan 

<200 

200 – 500 

>500 

I 

II 

III 

3 

2 

1 
Sumber: Meyliana,1996 dalam Hidayati  

Tabel 4. Klasifikasi dan Harkat Aksesibilitas Lahan Negatif 

No 
Aksesibilitas Lahan 

Negatif 
Kriteria (m) Kelas Harkat 

1 Jarak terhadap sungai <200 

>200 

I 

II 

2 

1 

2 Jarak terhadap kuburan <200 

>200 

I 

II 

2 

1 
Sumber: Meyliana,1996 dalam Hidayati dengan modifikasi 
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Harkat kelengkapan fasilitas umum dihitung dengan cara membagi 

jumlah kelengkapan fasilitas umum dengan luas wilayah. Hal ini 

dikenal sebagai intesitas kelengkapan fasilitas umum. Total harkat tiap 

parameter kemudian dikalikan dengan bobot tiap parameter dengan 

rumus berikut ini: 

Nilai harga lahan = (3*PL)+(2*aksesibilitas lahan positif)+ 

fasilitas umum–aksesibilitas lahan negatif  

Harga lahan yang dihasilkan dari analisis parameter tersebut 

masih berupa harga lahan relatif, yakni harga lahan berupa kelas tinggi 

rendahnya harga lahan sehingga sangat relatif terhadap parameter yang 

digunakan. Sedangkan untuk harga lahan yang memiliki nominal 

harga dalam satuan uang, dalam hal ini harga lahan tersebut 

dikeluarkan oleh instansi terkait yakni sebagai harga lahan normatif.  

- Zona Nilai Tanah 

Zona nilai tanah (ZNT) merupakan area atau poligon yang 

menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang 

tanah didalamnya yang memiliki batas bersifat imajiner ataupun nyata 

sesuai dengan penggunaan tanah. Nilai tanah tersebut diperoleh dari 

analisa petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya. 

Informasi yang ditampilkan data ZNT merupakan nilai tanah dalam 

keadaan kosong, tidak termasuk nilai objek-objek yang melekat pada 

tanah tersebut. Zona nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian 

ATR/BPN tersebut dapat dipergunakan sebagai acuan data pembanding 

dalam pelaksanaan penilaian tanah (Riyanto, 2019:3). 

- Penggunaan Lahan 

Pengertian penggunaan lahan menurut Sinala Arsyad (dalam 

Rusmawan, 2007) yakni setiap bentuk campur tangan manusia terhadap 

lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara materil 

dan spiritual. Penggunaan lahan memiliki tingkatan dan jenis yang 

berbeda dalam menentukan suatu lahan. Penggunaan lahan dapat 

diklasifikasikan sesuai dengan tujuan dan maksud tertentu. Klasifikasi 
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penggunaan lahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

menggunakan klasifikasi penggunaan lahan daerah kota oleh Sutanto 

(dalam Rusmawan, 2007) seperti Tabel 5 berikut ini.  

Tabel 5. Klasifikasi Penggunaan Lahan 

No 
Klasifikasi Penggunaan Lahan 

Tingkat I Tingkat II Tingkat III 

1 Daerah Kota 
Permukiman 

Permukiman teratur 

Wisma campuran 

Perdagangan 

Pasar 

Sarana perdagangan 

Pom bensin 

Industri 
Sentra kerajinan 

Gudang 

Transportasi 
Jalan 

Terminal/stasiun 

Jasa 

Pendidikan 

Perkantoran 

Rumah sakit 

Rekreasi 
Taman kota 

Lapangan olahraga 

Tempat ibadah 
Masjid 

Gereja 

Pertanian 

Sawah 

Kebun campuran 

Tegalan 

Lain-lain 
Kuburan 

Lahan kosong 

Sumber: Rusmawan, 2007 
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- Penginderaan Jauh Fotografi 

Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh 

infomasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan cara menganalisis 

data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung 

terhadap objek. Menurut Sutanto (1990) sistem penginderaan jauh 

adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi objek, daerah atau 

fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa 

kontak langsung dengan objek, daerah, dan fenomena yang dikaji.  

Penginderaan jauh secara umum terdiri dari beberapa elemen 

seperti pada Gambar 1 yaitu meliputi sumber energi, perjalanan energi 

melalui atmosfer, interaksi antara energi dengan kenampakan muka 

bumi, sensor wahana yang digunakan, hasil pembentukan data dalam 

bentuk piktora/numerik, interpretasi hasil data secara visual atau 

numerik, serta penyajian data.  

 

Gambar 1. Elemen penginderaan jauh 

Sumber : Sutanto, 1994 

 

Penginderaan jauh fotografik merupakan sistem penginderaan jauh 

yang didalam merekam objek menggunakan kamera sebagai sensor, 

menggunakan film sebagai detector, serta memanfaatkan tenaga 

matahari sebagai sumber energi utama. Hasil dari penginderaan jauh 

fotografi yakni berupa objek yang tampak pada permukaan bumi yang 

tidak tertutup oleh objek lainnya, hasilnya berupa foto udara.   
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- Foto Udara 

Foto udara merupakan salah satu produk dari penginderaan jauh 

fotografik. Foto udara memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan 

dengan citra satelit resolusi tinggi, diantaranya cepat dalam proses 

produksi, biaya relatif rendah, serta resolusi spasial hingga dibawah 

10cm/piksel. Disamping itu, foto udara juga memiliki kekurangan yakni 

pengambilan data sangat tergantung oleh cuaca, apabila cuaca sedang 

hujan dan angin kencang tentu tidak memungkinkan untuk dilakukan 

pengambilan data foto udara, selain itu untuk area yang tidak dapat 

dijangkau oleh manusia seperti pegunungan dengan tutupan kanopi 

yang rapat, sulit untuk foto udara dilakukan akuisisi di area tersebut.  

Foto udara yang digunakan dalam penelitian ini yakni hasil akuisisi 

data menggunakan wahana UAV (Unmanned Aerial Vehicle) atau 

pesawat tanpa awak tipe fixed wing dengan kamera Sony Alpha 6000 

dan tinggi terbang 350m. Berdasarkan kamera dan tinggi terbang yang 

digunakan tersebut, foto udara yang dihasilkan memiliki resolusi spasial 

8,7cm/piksel.  

- Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografis (SIG) merupakan sistem berbasis 

komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data 

informasi geografis. Sistem informasi geografis dirancang untuk 

mengumpulkan, menyimpan, serta menganalisis objek-objek dan 

fenomena geografis berbasis lokasi. SIG mampu memudahkan 

penggunanya untuk melakukan berbagai analisis geografis seperti 

klasifikasi, buffering, overlay, networking, hingga analisis 3 dimensi. 

Klasifikasi merupakan proses pengkelasan data spasial kedalam 

kelas yang lebih spesifik. Overlay yakni menggabungkan dua atau lebih 

data spasial dengan jenis yang berbeda untuk ditumpang tindihkan atau 

integrasikan menjadi satu data spasial. Buffering merupakan proses 

analisis untuk membuat suatu cakupan atau jangkauan dari area 

tertentu. Networking merupakan analisis data spasial berupa titik atau 
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garis sehingga dapat membuat jaringan. Analisis 3D digunakan untuk 

mempermudah memahami suatu data spasial yang divisualisasikan 

kedalam 3 dimensi.  

Pengaplikasian SIG memiliki konsep 4M menurut Star dan Estes 

(dalam Hartono, 2010:14), yakni pemetaan (mapping), pengukuran 

(measurement), pantauan (monitoring), dan pemodelan (modeling). 

Penelitian ini mengaplikasikan konsep SIG tersebut yakni (1) pemetaan, 

dengan memetakan informasi penggunaan lahan melalui data 

penginderaan jauh, (2) pengukuran, mengukur luasan area penggunaan 

lahan hingga hasil analisis, serta (3) pemodelan, dengan melakukan 

analisis tumpang susun pada seluruh parameter untuk mendapatkan 

hasil sesuai tujuan penelitian.  

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terkait analisis harga lahan telah banyak dilakukan, 

diantaranya dilakukan oleh Prihandoko (2018) yang melakukan penelitian 

analisis nilai lahan di Kecamatan Mergangsangan, Kota Yogyakarta. 

Penelitian tersebut menggunakan data citra quickbird untuk menganalisa 

agihan tingkat nilai lahan dan faktor dominan yang mempengaruhi nilai 

lahan di kecamatan tersebut. Metode yang digunakan yakni dengan overlay 

parameter penggunaan lahan, aksesibilitas positif, kelengkapan utilitas dan 

aksesibilitas negatif serta analisis dengan metode kuantitatif berjenjang. 

Penentuan titik sampel yang digunakan dengan metode stratified purposive 

sampling. Hasil penelitian tersebut berupa peta agihan nilai lahan dan faktor 

dominan yang mempengaruhi nilai lahan. 

Gifari (2019) melakukan penelitian tentang analisis harga lahan di Kota 

Sintang menggunakan data citra Pleiades. Penelitian tersebut menganalisa 

persebaran dan kesesuaian harga lahan relatif dengan harga lahan normatif 

secara spasial. Parameter yang digunakan yakni sama dengan Prihandoko, 

namun yang membedakan yakni Gifari menggunakan analisis metode 

kuantitatif berjenjang tertimbang. Hasil dari penelitian tersebut yakni peta 

kesesuaian harga lahan normatif dan analisa hasil kesesuaian harga lahan 
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normatif.  

Pamungkas (2016) melakukan penelitian tentang analisis harga dan 

nilai lahan di Kecamatan Sewon dengan menggunakan data citra quickbird. 

Penelitian tersebut menyusun informasi tentang perkembangan struktur dan 

pola penggunaan lahan serta menganalisis dinamika harga lahan, nilai lahan, 

dan pengaruh jarak kota Yogyakarta terhadap Kecamatan Sewon. Metode 

yang digunakan yakni dengan analisis nearest-neighbour, service area, 

buffer, scoring dan overlay serta analisis statistik regresi. Hasil penelitian 

tersebut diantaranya perubahan penggunaan lahan 2009-2014 dengan pola 

perseberan mengelompok, menyebar, dan acak. Perubahan nilai lahan pada 

Kecamatan Sewon pada kurun waktu tahun 2009-2014 karena adanya 

perkembangan lahan permukiman dan penambahan utilitas jaringan pipa air 

minum. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu melakukan 

analisis harga lahan di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang 

menggunakan data foto udara. Analisis yang dilakukan yakni menganalisa 

agihan dan kesesuaian harga lahan relatif dengan harga lahan normatif 

secara spasial. Parameter dan metode yang digunakan sama dengan yang 

dilakukan oleh Gifari, akan tetapi lokasi dan data primer yang digunakan 

berbeda, yakni menggunakan data foto udara Kecamatan Magelang Tengah. 

Secara garis besar, penelitian sebelumnya tertampil pada Tabel 6.  
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Tabel 6. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Prihandoko, 

2018 

Analisis Nilai lahan Kecamatan 

Mergangsangan Kota 

Yogyakarta Menggunakan 

Aplikasi SIG dan Penginderaan 

Jauh 

Menganalisa agihan tingkat nilai 

lahan dan faktor dominan yang 

mempengaruhi nilai lahan  di 

Kecamatan Mergangsan Kota 

Yogyakarta 

Penggunaan analisis kuantitatif berjenjang 

dan overlay seluruh parameter (penggunaan 

lahan, aksesibilitas positif, kelengkapan 

utilitas dan aksesibilitas negatif) 

menggunakan citra quickbird. Penentuan titik 

sampel dengan teknik Stratified Purposive 

Sampling 

1. Peta agihan nilai lahan 

2. Faktor dominan yang 

mempengaruhi nilai lahan 

Gifari, 2019 Analisis Harga Lahan Di Kota 

Sintang Dengan Pemanfaatan 

Citra Pleiades 

Menganalisa persebaran dan 

kesesuaian harga lahan relatif 

dengan harga lahan normatif 

secara spasial di Kota Sintang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Penggunaan analisis kuantitatif berjenjang 

tertimbang dan overlay seluruh parameter 

(penggunaan lahan, aksesibilitas positif, 

kelengkapan utilitas dan aksesibilitas negatif) 

menggunakan citra pleiades. Penentuan titik 

sampel dengan teknik Stratified Purposive 

Sampling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peta kesesuaian harga 

lahan normatif  

2. Kesesuaian harga lahan 

normatif 
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Pamungkas, 

2016 

Analisis Harga Dan Nilai 

Lahan Di Kecamatan Sewon 

Dengan Menggunakan 

Penginderaan Jauh Dan Sistem 

Informasi Geografis 

Menyusun informasi tentang 

perkembangan struktur dan pola 

penggunaan lahan serta 

menganalisis dinamika harga 

lahan, nilai lahan, dan pengaruh 

jarak kota Yogyakarta terhadap 

Kecamatan Sewon 

Penggunaan analisis nearest-neighbour, 

service area, buffer, scoring dan overlay serta 

analisis statistik regresi.  

Perubahan penggunaan lahan 

2009-2014 dengan pola 

perseberan mengelompok, 

menyebar, dan acak. 

Perubahan nilai lahan pada 

Kecamatan Sewon pada kurun 

waktu tahun 2009-2014 

karena adanya perkembangan 

lahan permukiman dan 

penambahan utilitas jaringan 

pipa air minum. 

Nursamukti, 

2020 

Analisis Harga Lahan 

Menggunakan Data Foto Udara 

Kecamatan Magelang Tengah 

Menganalisa agihan dan 

kesesuaian harga lahan relatif 

dengan harga lahan normatif 

secara spasial di Kecamatan 

Magelang Tengah. 

Penggunaan analisis kuantitatif berjenjang 

tertimbang dan overlay seluruh parameter 

(penggunaan lahan, aksesibilitas positif, 

kelengkapan utilitas dan aksesibilitas negatif) 

menggunakan foto udara. Penentuan titik 

sampel dengan teknik Stratified Purposive 

Sampling 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian terkait analisis harga lahan yang akan dilakukan 

yakni lahan yang semakin dibutuhkan di perkotaan seiring meningkatnya 

jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, membuat tingginya alih fungsi 

lahan pertanian menjadi lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan lahan 

yang ada. Kebutuhan lahan yang meningkat serta ketersediaan lahan yang 

terbatas tersebut membuat harga lahan akan semakin meningkat karena 

tingginya permintaan lahan. 

 Informasi harga lahan disuatu wilayah penting diketahui karena dalam 

kegiatan ekonomi, masyarakat dapat mencari alternatif wilayah untuk 

digunakan sebagai tempat tinggal hingga pusat kegiatan ekonomi lainnya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi harga lahan, diantaranya penggunaan 

lahan, aksesibilitas lahan positif, aksesibilitas lahan negatif, serta 

kelengkapan fasilitas umum.  

Tiap faktor atau parameter tersebut memiliki nilai masing-masing 

dalam mempengaruhi harga lahannya. Parameter tersebut digunakan untuk 

mengetahui agihan harga lahan relatif. Hasil agihan harga lahan relatif 

tersebut kemudian dilakukan pencocokan data dengan peta harga lahan 

normatif yang diperoleh dari data zona nilai tanah oleh Kementerian ATR 

BPN. Sehingga dari hal tersebut akan didapatkan informasi peta dan nilai 

kesesuaian harga lahan.  
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Gambar 2. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan: 

1. Lahan yang semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan 

pertumbuhan ekonomi, membuat tingginya alih fungsi lahan untuk memenuhi 

kebutuhan lahan.  

2. Kebutuhan lahan yang tinggi dan ketersediaan lahan yang terbatas akan membuat 

harga lahan semakin meningkat.  

3. Informasi persebaran harga lahan penting diketahui dalam kegiatan ekonomi.  

Parameter harga lahan: 

- Penggunaan lahan 

- Aksesibilitas lahan positif 

- Aksesibilitas lahan negatif 

- Kelengkapan fasilitas umum  

Peta harga lahan normatif 

dari data zona nilai tanah 

dari Kementerian ATRBPN 

Peta kesesuaian harga lahan Kecamatan 

Magelang Tengah 

Peta harga lahan relatif 

Kecamatan Magelang Tengah  
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1.7 Batasan Operasional 

- Lahan 

Menurut FAO (dalam Notohadiprawiro, 2006) lahan merupakan 

permukaan bumi yang mencakup segala tanda pengenal, baik yang 

bersifat cukup mantap maupun yang dapat diramalkan bersifat 

mendaur dari biosfer, atmosfer, tanah, hidrologi, geologi, dan populasi 

tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia pada masa lampau 

dan masa kini. 

- Penggunaan lahan  

Penggunaan lahan menurut Sinala Arsyad (dalam Rusmawan, 2007)  

ialah setiap bentuk campur tangan manusia terhadap lahan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  

- Nilai lahan 

Nilai lahan ialah lahan yang didasarkan pada kemampuan secara 

ekonomis dalam hubunganya dengan produktifitas dan strategis 

ekonomisnya (Sari, 2017). 

- Harga lahan 

Harga lahan merupakan penilaian lahan yang diukur dengan harga 

nominal dalam satuan uang tiap luasan tertentu (Mayasari, 2012). 

- Harga lahan relatif 

Harga lahan relatif merupakan harga lahan yang dihasilkan dari 

analisis overlay paramater harga lahan seperti penggunaan lahan, 

aksesibilitas positif, aksesibilitas negatif, dan kelengkapan fasilitas 

umum (Gifari, 2019) 

- Harga lahan normatif 

Harga lahan normatif ialah harga lahan berdasarkan data zona nilai 

tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian ATRBPN 
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- Zona nilai tanah 

Zona nilai tanah (ZNT) merupakan area atau poligon yang 

menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang 

tanah didalamnya yang memiliki batas bersifat imajiner ataupun nyata 

sesuai dengan penggunaan tanah (Riyanto, 2019:3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


