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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk besar dan 

multitenik yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga mengalami perkembangan yang 

begitu pesat. Kebutuhan lahan yang semakin meningkat untuk kebutuhan masyarakat seperti 

pembangunan, telah meningkatkan tekanan terhadap sumber daya lahan di Indonesia (Harsono, 

1995). Pertambahan penduduk dalam suatu wilayah selalu diikuti dengan peningkatan 

kebutuhan ruang sehingga mendesak terjadinya perubahan lahan.  Perubahan yang cepat dari 

penggunaan lahan dan tutupan lahan sebelumnya biasanya terjadi di negara-negara 

berkembang ditandai dengan urban sprawling, degradasi lahan atau transformasi lahan 

pertanian untuk aktivitas non pertanian (Sankhala & Singh, 2014). 

Menurut Ritohardoyo (2013), tata guna lahan dapat dimaknai sebagai suatu 

pengarahan penggunaan lahan dengan kebijakan dan program keruangan, untuk memperoleh 

manfaat total sebaik-baiknya secara berkelanjutan dari daya dukung setiap bagian lahan yang 

tersedia sehingga daya dukung lahan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan 

menggunakan teknologi yang ada namun tetap berada dalam batas ambang kelayakan dalam 

penggunaan lahan agar tidak merusak ekosistem sekitarnya. Perubahan penggunaan lahan 

adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan lainnya 

yang diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu 

berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda (Wahyunto 

dkk, 2001).  

Penempatan suatu fungsi-fungsi kegiatan baru sebagai aktivitas utama pada suatu 

kawasan pada umumnya akan diikuti oleh berkembangnya aktivitas lain sebagai aktivitas 

pendukung. Salah satu contohnya adalah dengan adanya aktivitas industri dan pendidikan. 

Kedua aktivitas tersebut menimbulkan kegiatan lain yang bersifat mendukung aktivitas industri 

dan pendidikan seperti adanya hunian baru, perdagangan dan jasa. Suatu aktivitas juga akan 

memberikan pengaruh terhadap kawasan di sekitarnya, salah satu pengaruh tersebut adalah 

perubahan harga lahan (Sabarudin, 2007). Hal ini sangat penting, ketika membuat keputusan 

kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dalam mempertimbangkan keadaan 
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 sekarang dan trend masa depan seperti pembangunan dan potensi ekonomi, sosial dan dampak 

ekologis (Gutzler, C., Helming, K., Balla, 2015).  

Kota Semarang yang notabene nya adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah juga tidak 

luput dari dampak urbanisasi. Sebagai kota besar di Provinsi Jawa Tengah, Semarang 

menyajikan berbagai kelengkapan kebutuhan hidup mulai dari sarana dan prasarana yang lebih 

memadai, pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, pelayanan pendidikan dengan skala 

regional, serta terdapat industri baik industri kecil hingga besar yang di Kota Semarang sebagai 

salah satu mata pencaharian penduduk. Hal tersebut menarik masyarakat sekitaran luar Kota 

Semarang bahkan luar pulau melakukan urbanisasi dengan berbagai tujuan seperti diatas. 

Adanya aktivitas pendidikan dan industri memungkinkan perubahan lahan melalui beberapa 

cara, pertama kegiatan tersebut meningkatkan kualitas lingkungan seperti pembangunan 

infrastruktur dan perbaikan fisik kawasan. Kedua, adanya kegiatan industri dan pendidikan 

menimbulkan kegiatan lainnya dalam bentuk forward linkages (Drejer, 2003). 

Salah satu daerah di Kota Semarang yang mengalami dampak besar dari urbanisasi 

adalah Kecamatan Banyumanik. Kecamatan Banyumanik merupakan kawasan di luar pusat 

Kota 

Semarang yang memiliki perkembangan wilayah sangat bagus sebagai akibat dari adanya 

perkembangan pembangunan Kota Semarang dari kawasan pusat kota ke arah pinggiran kota. 

Terdapat berbagai macam faktor penentu yang menjadi daya tarik penduduk untuk bermigrasi 

kearah kawasan pinggiran kota. Hal ini menyebabkan perubahan penggunaan lahan disekitar 

titik pusat aktivitas yang mengakibatkan kawasan sekitar dijadikan alternatif pemilihan lokasi 

sebagai bentuk forward linkages dengan jarak yang cukup dekat dengan pusat kegiatan.  

Akibat dari adanya fenomena tersebut maka kebutuhan akan hunian terus meningkat 

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keberagaman aktivitas membuat lahan 

semakin ‘bernilai’. Kenaikan harga lahan setiap tahun meningkat menyesuaikan permintaan 

kebutuhan lahan sedangkan lahan yang tersedia semakin terbatas. Harga lahan adalah penilaian 

atas lahan yang diukur berdasarkan harga nominal dalam satuan ruang untuk satuan luas pada 

pasaran lahan (Yunus, 2000). Harga lahan merupakan fungsi dari nilai lahan yang 

bersangkutan. Permasalahan yang masih terus berlanjut hingga saat ini adalah bagaimana cara 

menentukan harga lahan yang mampu menerangkan perubahan-perubahan harga, perbedaan 

harga antar waktu dan lokasi, serta faktor lain yang menyebabkan variasi harga lahan 

(Sarundayang, 1991).  
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Perubahan harga lahan pada zona tertentu begitu dinamis dan cepat, maka dibutuhkan 

suatu metode yang efisien dan akurat untuk memprediksi data harga lahan. Zona yang 

mengalami perubahan guna lahan tentunya lebih ‘bernilai’ dibandingkan zona yang tidak 

mengalami perubahan lahan. Hal ini juga harus dilihat seberapa besar pengaruh perubahan 

guna lahan terhadap kenaikan harga lahan dan dilakukan distribusi spasial. Salah satu caranya 

adalah dengan menggunakan penginderaan jarak jauh untuk menentukan peta zona nilai tanah. 

Peta zona nilai tanah digunakan untuk melihat distribusi spasial harga lahan yang ada pada 

zona perubahan guna lahan. Nilai lahan dapat dilihat dari beberapa variabel, diantaranya berupa 

letak lokasi (kaitannya dengan pusat kegiatan), aksesibilitas (kedekatan dengan jaringan jalan 

dan kemudahan akses), topografi, serta penggunaan lahan (jenis tata guna lahan). Selain itu 

pemetaan zona nilai tanah digunakan sebagai acuan kisaran nilai tanah yang sebenarnya (sesuai 

harga pasar) dengan zona nilai tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan pembangunan wilayah, tata guna lahan membimbing dan 

mengarahkan pembangunan wilayah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan manfaat lahan (Ritohardoyo, 2013). Pembangunan wilayah saat ini pada 

umumnya harus melibatkan perubahan lahan saat ini seperti bentuk fisik atau penggunaan 

lahan tersebut. Penggunaan lahan yang tidak memperhitungkan lingkungan sekitar maupun 

dampak jangka panjang tentunya akan memberikan masalah baru terutama jika perubahan 

tersebut terjadi pada kawasan pinggiran kota. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi nilai lahan suatu lokasi yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal (Putro, 2014). Faktor internal yang dapat mempengaruhi nilai lahan 

diantaranya adalah topografi, sifat dasar dari lahan itu sendiri, serta desain kondisi dari 

bangunan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi nilai lahan adalah berdirinya 

pusat perbelanjaan, terminal, pemerintahan, permukiman, ruang publik, dan lain lain. Salah 

satu dampak dari adanya kenaikan harga lahan adalah kebutuhan akan permukiman yang 

semakin tinggi di Kecamatan Banyumanik sebagai bentuk akibat dari berkembangnya pusat 

pusat aktivitas baru sehingga lahan yang tadinya adalah lahan pertanian kini mulai berubah 

menjadi lahan non pertanian. Pertumbuhan Kecamatan Banyumanik selama periode tahun 

2011-2016 merupakan masa dimana perkembangan sarana dan prasarana meningkat di dalam 

periode ini. Hal ini ditandai dengan banyaknya penawaran perumahan sebagai hunian serta 

berdirinya pusat perbelanjaan, sarana kesehatan, serta kawasan pendidikan. Kondisi ini terus 
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berkembang sehingga di dalam penyelenggaraannya (pembangunan permukiman) harus 

disertai dengan pendekatan yang terpadu dan perlu adanya dukungan dari berbagai kebijakan 

yang menyangkut banyak aspek (Yudohusodo, 1991).  

Adanya perubahan harga lahan yang cepat dan terus meningkat dari waktu ke waktu 

dan untuk itu diperlukan suatu penentuan harga lahan yang efisien dan akurat. Berangkat dari 

permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan tata guna lahan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap harga 

lahan beserta peruntukkannya di Kecamatan Banyumanik dengan research question 

“Bagaimana perubahan guna lahan dapat mempengaruhi nilai tanah yang ada di Kecamatan 

Banyumanik?”. Adanya perubahan fungsi lahan pada kurun waktu 5 tahun membuat harga 

lahan pada zona yang mengalami perubahan menjadi lebih ‘bernilai’ akibat adanya permintaan 

kebutuhan lahan yang meningkat. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut maka 

dilakukan penelitian tentang pengaruh perubahan guna lahan terhadap nilai lahan itu sendiri 

dan seberapa besar pengaruh perubahan guna lahan terhadap harga lahan.  

 

1.3 Tujuan dan Luaran Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh perubahan guna lahan pada kurun 

waktu 5 tahun (2011 dan 2016) dan bagaimana implikasinya terhadap nilai lahan pada zona 

yang mengalami perubahan lahan tersebut sehingga ditentukan model regresi hubungan 

perubahan guna lahan dengan harga lahan yang kemudian dapat memberikan acuan arahan 

kebijakan pemerintah terhadap penggunaan lahan yang sesuai. 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengklasifikasikan penggunaan 2011 dan 2016 di Kecamatan Banyumanik serta 

menentukan zona yang mengalami perubahan penggunaan lahan 

2. Menganalisis perubahan harga lahan dan memetakan zona nilai tanah tahun 2017 

sesuai dengan harga pasar 

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan guna lahan dan nilai lahan 

4. Menganalisis pengaruh perubahan guna lahan dengan nilai lahan 
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1.3.3 Luaran Penelitian 

Luaran dari penelitian yang direncanakan yaitu berupa formula regresi linear berbasis 

spasial yang menunjukkan arah hubungan harga lahan (Y) terhadap perubahan guna lahan (X) 

tahun 2011-2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Pemerintah 

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah memberikan rekomendasi dan arahan 

untuk membuat kebijakan terkait perubahan lahan agar lebih terkontrol penggunaannya dan 

sesuai dengan RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 

1.4.2 Manfaat Bagi Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota 

Penelitian  ini memiliki manfaat untuk pengembangan ilmu perencanaan terutama pada 

dampak aktivitas terhadap pola perubahan lahan serta menilai perkembangan harga jual tanah 

sehingga dapat menentukan arah perkembangan lahan terbangun saat ini.  

1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat 

Manfaat penelitian bagi masyarakat adalah untuk memberikan gambaran 

perkembangan harga jual tanah di Kecamatan Banyumanik serta memberikan informasi 

mengenai perubahan penggunaan lahan yang berdampak pada nilai tanah akibat perubahan 

guna lahan. 

 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi 2 yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup materi. Ruang lingkup wilayah meliputi lokasi yang akan dilakukan penelitian 

sedangkan ruang lingkup materi merupakan lingkup kajian secara materi difokuskan pada 

aspek-aspek yang berpengaruh terhadap studi kasus. 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Penelitian ini dilakukan pada wilayah administrasi Kota Semarang khususnya adalah 

Kecamatan Banyumanik. Secara administratif berikut adalah batas administrasi Kecamatan 

Banyumanik: 

 Sebelah Barat  : Kecamatan Gunungpati 

 Sebelah Timur  : Kecamatan Tembalang 
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 Sebelah Utara  : Kecamatan Candisari 

 Sebelah Selatan  : Kabupaten Semarang  

 

 
Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2011 

 

GAMBAR 1. 1 

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN BANYUMANIK 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup kajian secara materi difokuskan pada aspek-aspek yang berpengaruh 

terhadap perubahan lahan di Kecamatan Banyumanik dan faktor faktor yang mempengaruhi 

harga lahan, maka untuk menjawab permasalahan adanya perubahan lahan di Kecamatan 

Banymanik, perlunya dilakukan analisis- analisis terhadap variabel-variabel yang 

mempengaruhi terjadinya perubahan lahan tersebut, sehingga diharapkan mampu 

menggambarkan yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun di Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang. Perubahan lahan tersebut yang kemudian di identifikasi dampaknya terhadap harga 

lahan di masyarakat sekitar. 

Analisis terhadap variabel-variabel yang dibutuhkan untuk mengetahui tingkat 

kesiapan masyarakat dalam menghadapi pola perubahan lahan dilakukan dengan cara skoring 
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dan overlay variabel spasial dan non spasial yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan 

tersebut. Adapun substansi materi dalam penelitian ini dibatasi pada: 

 Land atau lahan Menurut FAO (1976) diartikan sebagai lingkungan fisik bagian 

daratan di permukaan bumi yang terdiri data iklim, relief, tanah (soil), air dan vegetasi 

serta segala benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap potensi 

penggunaan lahan tersebut. 

 Klasifikasi penggunaan lahan yang meliputi metode penggunaan lahan, orientasi 

penggunaan lahan, bentuk penggunaan lahan, produktivitas lahan (Darmojuwono, 

1964) 

 Perubahan telah ditinjau dari perspektif yang berbeda dalam mengidentifikasi 

perubahan tutupan/penggunaan lahan dilihat dari proses dan dampaknya bagi 

pertumbuhan perkotaan, khususnya bagi kebutuhan perumahan dan komersial di 

daerah pedesaan atau wilayah pinggiran metropolitan sebagai salah satu ketahanan 

ekonomi regional (Hegazy & Kaloop, 2014). Perubahan penggunaan lahan dan tutupan 

lahan yang cepat dari sebelumnya sering ditandai dengan adanya urban sprawl pada 

daerah perkotaan, degradasi lahan, perubahan lahan pertanian ke non pertanian yang 

berdampak besar bagi lingkungan (Sankhala & Singh, 2014). 

 Nilai suatu tanah tersebut merupakan fungsi permintaan dan penawaran, maka ada 

faktor yang perlu dipertimbangkan karena akan mempengaruhi penawaran dan 

permintaan tanah tersebut antara lain adalah: pertambahan atau pengurangan jumlah 

penduduk, perubahan komposisi umur penduduk, perubahan dalam kecenderungan 

dan cita rasa, perubahan dalam jenis masyarakat, perubahan teknologi, kemampuan 

membeli dipasaran, perubahan teknik pembangunan, aksesibilitas, dan peruntukkan 

tanah (Rahman, 1992). 

 Menurut Eckert (1990), membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah 

menjadi empat, yaitu: (1). Faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan keadaan 

ekonomi global/internasional, nasional, regional maupun lokal. Variabel-variabel 

permintaan (demand) yang mempengaruhi nilai tanah termasuk di dalamnya ialah 

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

keuangan, tingkat suku bunga dan biaya transaksi. (2). Faktor sosial. Faktor sosial 

membentuk pola penggunaan tanah pada suatu wilayah. Kepadatan penduduk, tingkat 

pendidikan, tingkat kejahatan dan kebanggaan memiliki (daerah bergengsi) adalah 
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faktor-faktor sosial yang mempengaruhi nilai tanah. (3). Faktor politik dan kebijakan 

pemerintah. Kebijakan pemerintah di bidang hukum dan politik mempengaruhi nilai 

tanah. Beberapa contoh kebijakan yang dapat mempengaruhi biaya dan alokasi 

penggunaan tanah yang pada gilirannya akan meningkatkan harga tanah, antara lain: 

kebijakan pemilikan sertifikat tanah, peraturan penataan ruang dengan penentuan 

zoning, peraturan perpajakan, peraturan perijinan (SIPPT, IMB dan lain-lain) ataupun 

penentuan tempat pelayanan umum (sekolah, pasar, rumah sakit, dan lain-lain). 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertumbuhan Penduduk Urbanisasi 

Aktivitas-Aktivitas Perekonomian dan Pendidikan Berkembang 

Ke arah Pinggiran Kota untuk Mengurangi Beban pada Pusat 

Perkembangan Kota Semarang Terhadap Perubahan Lahan 

Terbangun 

Peningkatan Kebutuhan Lahan  

Perubahan Guna Lahan Pada Pinggiran Kota 

Khususnya Kecamatan Banyumanik 

Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Nilai Lahan 

Kebijakan Pengembangan Ke 

Wilayah Pinggiran Kota 

Perubahan Harga Lahan Pada Pinggiran Kota 

Khususnya Kecamatan Banyumanik 

Identifikasi Perubahan Penggunaan Lahan dan Harga Lahan di 

Kecamatan Banyumanik 

Identifikasi Perubahan Penggunaan 

Lahan Tahun 2011 dan 2016  

Identifikasi Perubahan Harga 

Lahan Tahun 2011 dan 2016  

 

Kecamatan Banyumanik Menjadi Salah Satu Alternatif  dan Kota Satelit 

Bagi Kota Semarang untuk Mengembangkan Perekonomian Kota 

Titik Perubahan Penggunaan 

Lahan dan Harga Lahan 

 

Distribusi Spasial Mengenai Harga 

Lahan (Pemetaan Zona Nilai Tanah) 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 

Input 

Proses 

Output 

Latar Belakang 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 

 
GAMBAR 1. 2 

KERANGKA PENELITIAN 

Model Regresi Hubungan Perubahan 

Guna Lahan dengan Harga Lahan 
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1.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan kata kunci atau kata penting untuk menjelaskan 

maksud dan tujuan dari penelitian. Pengertian tersebut merupakan rumusan dari teori teori 

terkait subtansi yang telah diringkas dan dikaitkan dengan tema penelitian. Definisi operasional 

bertujuan untuk memfokuskan penelitian pada tema yang dikaji sehingga sesuai dengan tujuan 

yang telah dirumuskan. Berikut adalah definisi operasional dalam penelitian ini: 

1) Harga Lahan 

Harga tanah adalah penilaian atas tanah yang diukur berdasarkan harga nominal 

dalam satuan uang untuk satuan luas tertentu pada pasaran lahan (Riza, 2005). 

Nilai tanah dan harga tanah mempunyai hubungan yang fungsional, dimana harga 

tanah ditentukan oleh nilai tanah atau harga tanah mencerminkan tinggi rendahnya 

nilai tanah. Dalam hubungan ini, perubahan nilai tanah serta penentuan nilai 

dengan harga tanah dipengaruhi oleh faktor - faktor yang menunjang kemanfaatan, 

kemampuan dan produktifitas ekonomis tanah tersebut. Menurut Riza (2005) 

harga sebidang tanah ditentukan oleh jenis kegiatan yang ditempatkan di atasnya 

dan terwujud dalam bentuk penggunaan tanah. Harga tanah dalam keadaan 

sebenarnya dapat digolongkan menjadi harga tanah pemerintah (Goverment Land 

Price) dan harga tanah pasar (Market Land Price). 

2) Penawaran dan Permintaan Lahan 

Menurut Wijaya (1999) Mekanisme harga lahan dipengaruhi oleh faktor 

penawaran dan permintaan. Penawaran harga lahan berkaitan dengan kondisi 

lahan yang memiliki keunggulan komparatif lokasi. Keunggulan tersebut dapat 

ditunjukkan oleh ketersediaan aksesibilitas yang ditawarkan, tingkat pelayanan, 

kesesuaian fisik lahan, fasilitas dan infrastruktur serta kebijakan pembangunan 

rencana tata guna lahan yang menjadi potensi.   

Permintaan berkaitan dengan kapasitas finansial dan lahan. Kapasitas finansial 

ditentukan dari kemampuan membayar lokasi lahan. Sedangkan lahan 

berhubungan dengan kebutuhan fisik lahan akan ruang aktivitas atau fungsi 

kegiatan tertentu. Kebutuhan fisik lahan tergantung dari kebutuhan masyarakat 

sekitar seperti perdagangan dan jasa, perkantoran, permukiman sehingga 

mengakibatkan perubahan fungsi guna lahan sebelumnya. Salah satunya adalah 

fungsi permukiman dengan fungsi perdagangan dalam satu bangunan yang sama 

atau zona yang sama. 
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3) Perubahan Guna Lahan 

Menurut Kaiser et al (1995: 196) penggunaan lahan berfungsi sebagai wadah untuk 

mengakomodasi pertumbuhan kawasan yang didorong oleh pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan ekonomi. Meningkatnya jumlah penduduk dan 

peningkatan ekonomi meningkatkan kompleksitas fungsi kawasan, sebagai 

contoh: kawasan pedesaan dengan penduduk relatif sedikit hanya didominasi 

kegiatan pertanian dan beberapa fungsi pendukung (koperasi, perdagangan bibit 

dan obat-obatan, dan lain-lain) serta fungsi pendukung permukiman (puskesmas, 

sekolah dasar sampai menengah, dan lain sebagainya). Kawasan perkotaan sebagai 

pusat kegiatan ekonomi dan jasa, dimana pada kawasan ini populasi penduduk 

sangat tinggi yang mendorong efisiensi penggunaan lahan untuk bermacam 

kegiatan ekonomi. 

4) Zona Nilai Tanah 

Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan area yang menggambarkan nilai tanah yang 

relatif sama. Bersamaan dengan terbitnya undang undang No.28 Tahun 2009 

aturan mengenai penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan PPh atas tanah 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Peta ZNT adalah peta yang 

menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak 

yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang dibatasi oleh batas 

penguasaan atau pemilikan objek pajak dalam satu wilayah adminstrasi desa atau 

kelurahan. 

 

1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yakni metode pengumpulan data, metode analisis 

data penelitian, metode penyajian data, dan alat analisis. 

1.8.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini 

menggunakan metode ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis 

serta metode tersebut menggunakan data-data penelitian berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik (Sugiyono, 2008). Tujuan dilakukan metode penelitian kuantitatif 
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adalah menjawab permasalahan dengan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel 

yang obyek yang diteliti, guna menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan 

(Craswell, 2002). Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 

2012). Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian yakni berupa statistik deskriptif 

dengan penggambaran distribusi frekuensi. Statistik deskriptif merupakan proses pengumpulan 

dan peringkasan data, serta upaya untuk menggambarkan berbagai karakteristik yang penting 

pada data yang telah diorganisasikan (Santoso, 2003). Pengkajian fenomena atau permasalahan 

didapatkan dari kajian literatur dan telaah dokumen telah disesuaikan dengan tujuan dan 

sasaran penelitian. 

1.8.2 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian merupakan data primer dan data sekunder. 

Data primer didapatkan langsung melalui objek yang diteliti (Sugiyono, 2012) misal melalui 

kuesioner dan wawancara sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan 

secara tidak langsung melalui telaah dokumen atau sumber lain (Sugiyono, 2012). Data 

sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, dokumen, tabel-tabel mengenai topik 

penelitian. 

1.8.2.1 Pengumpulan Data Primer 

 Interpretasi Citra 

Interpretasi citra dilakukan untuk memperoleh informasi spasial berupa identifikasi 

perubahan penggunaan lahan tahun 2016. Data tersebut kemudian diolah dengan cara 

melakukan klasifikasi terbimbing dengan mengklasifikasikan penggunaan lahan yang 

ada di citra tersebut sehingga menghasilkan peta tata guna lahan Kecamatan 

Banyumanik tahun 2016 yang kemudian di overlay dengan peta tata guna lahan 

Kecamatan Banyumanik tahun 2011 yang didapakan dari Bappeda. 

 Observasi Lapangan 

Observasi menurut Sutrisno Hadi (1986) merupakan proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung sehingga 

mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi objek atau kenyataan di lapangan. 

Dalam observasi lapangan, peneliti hanya bertindak mengamati untuk mengumpulkan 

informasi terkait variabel-variabel dan kebutuhan data penelitian. Kegiatan observasi 
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pada penelitian ini yaitu melakukan validasi terhadap titik yang mengalami perubahan 

penggunaan lahan dan harga lahan di Kecamatan Banyumanik. 

 Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner langsung yang 

tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban 

yang dianggap benar. Sugiyono (2008). Kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik aktivitas masyarakat sehingga mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan serta menganalisis faktor yang mempengaruhi perubahan harga 

lahan pada daerah tersebut. 

1.8.2.2 Pengumpulan Data Sekunder 

 Telaah Dokumen 

Telaah dokumen merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang 

dilakukan dengan cara mencari informasi melalui dokumen terkait penelitian yang 

dilakukan. Dokumen dapat berupa peraturan-peraturan pemerintah, buku, jurnal, 

kompilasi data dari lembaga-lembaga dan sumber-sumber lain yang dapat dijadikan 

referensi dalam penelitan. Dokumen dokumen tersebut didapat melalui instansi seperti 

BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kota Semarang, 

Badan Pertanahan Nasional, serta jurnal jurnal yang mendukung penelitian. 

1.8.3 Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2012) teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk 

pengambilan sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Sampel dilakukan jika populasi besar dan peneliti tidak bisa mempelajari semua 

yang ada pada populasi.  Teknik sampling yang digunakan adalah clustered sampling. 

 Clustered Sampling 

Teknik ini disebut juga cluster random sampling. Menurut Margono (2004: 127), 

teknik ini digunakan apabila populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan 

terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah 

digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data 

sangat luas. Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui dua tahap, yaitu 
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tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-

orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga (lihat pada gambar IV.2). 

 

 
Sumber: Sugiyono, 2001 

 

GAMBAR 1. 3 

TEKNIK CLUSTER RANDOM SAMPLING 

  

Cluster random sampling ini digunakan karena pada proses overlay peta tata guna 

lahan tahun 2011 dengan 2016 akan terlihat zona-zona yang mengalami perubahan 

penggunaan lahan dalam periode 2011 hingga 2016 sehingga sampel yang diambil 

berdasarkan zona tersebut. Setiap zona akan diambil 3 sampel berdasarkan 

penggunaan lahan pada daerah yang mengalami perubahan tersebut.  

Sampling yang diambil pada setiap kelurahan tersebar sebagai berikut: 

TABEL I. 1 

SEBARAN JUMLAH SAMPEL TIAP KELURAHAN DI KECAMATAN BANYUMANIK 

No Kelurahan Jumlah Sampling 

1. Tinjomoyo 8 

2. Ngesrep 6 

3. Sumurboto 3 

4. Pedalangan 6 

5. Srondol Wetan 6 

6. Srondol Kulon 4 

7. Banyumanik 2 

8. Gedawang 7 

9. Jabungan 5 

10. Padangsari 4 

11. Pudak Payung 21  

 Jumlah 72 
Sumber: Analisis Peneliti, 2017 
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1.8.4 Kebutuhan Data 

Kebutuhan data merupakan bagan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam 

melakukan penelitian. Data tersebut berupa data primer dan data sekunder yang didapatkan 

melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan. Berikut adalah rincian kebutuhan 

data dalam penelitian. 

 

 

TABEL I. 2 

KEBUTUHAN DATA 

Manfaat/Tujuan 
Teknik 

Analisis 

Kebutuhan 

Data 
Jenis Data 

Bentuk 

Data 
Sumber Data 

Tahun 

Data 

Mengkaji 

karakteristik 

masyarakat dari 

segi sosial, 

ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik 

Deskriptif 

Jumlah 

penduduk 

Data 

sekunder 

Telaah 

Dokumen 

BPS Kota 

Semarang/ 

Kecamatan 

Banyumanik 

2017 

Tingkat 

Pendidikan 

Data 

sekunder 

Telaah 

Dokumen 

BPS Kota 

Semarang/ 

Kecamatan 

Banyumanik 

2017 

Usia 

Produktif 

Data 

sekunder 

Telaah 

Dokumen 

BPS Kota 

Semarang/ 

Kecamatan 

Banyumanik 

2017 

Kepadatan 

Penduduk 

Data 

sekunder 

Telaah 

Dokumen 

BPS Kota 

Semarang/ 

Kecamatan 

Banyumanik 

2017 

Mata 

Pencaharian 

Penduduk 

Data 

sekunder 

Telaah 

Dokumen 

BPS Kota 

Semarang/ 

Kecamatan 

Banyumanik 

2017 

Data 

Kepemilikan 

Lahan 2011 

Data 

sekunder 

Telaah 

Dokumen 

BPN Kota 

Semarang/ 

Kecamatan 

Banyumanik 

2011 

Data 

Kepemilikan 

Lahan 2016 

Data 

sekunder 

Telaah 

dokumen 

BPN Kota 

Semarang/ 

Kecamatan 

Banyumanik 

2016 

Mengkaji kondisi 

fisik wilayah 

studi 

Identifikasi, 

Statistik 

Deskriptif 

Jenis Tanah 
Data 

sekunder 

Peta Jenis 

Tanah 

Bappeda Kota 

Semarang 
2016 

Kelerengan 
Data 

sekunder 

Peta 

Kelerengan 

Bappeda Kota 

Semarang 
2016 

Curah Hujan 
Data 

sekunder 

Peta Curah 

Hujan 

Bappeda Kota 

Semarang 

2017, BMKG 

Kota 

Semarang 

2016 
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Manfaat/Tujuan 
Teknik 

Analisis 

Kebutuhan 

Data 
Jenis Data 

Bentuk 

Data 
Sumber Data 

Tahun 

Data 

Penggunaan 

Lahan 

Tahun 2011 

Data 

primer/Data 

sekunder 

Deskripsi 

hasil survei, 

peta 

penggunaan 

lahan tahun 

2011 

BPN Kota 

Semarang, 

Kantor 

Kecamatan 

Banyumanik, 

BPS Kota 

Semarang, 

Dinas Tata 

Ruang dan 

Perumahan 

Kota 

Semarang 

2011 

Penggunaan 

Lahan 

Tahun 2016 

Data 

primer/Data 

sekunder 

Deskripsi 

hasil survei, 

peta 

penggunaan 

lahan tahun 

2016 

BPN Kota 

Semarang, 

Kantor 

Kecamatan 

Banyumanik, 

BPS Kota 

Semarang, 

Dinas Tata 

Ruang dan 

Perumahan 

Kota 

Semarang 

2016 

Mengidektifikasi 

perubahan harga 

lahan Kecamatan 

Banyumanik 

Statistik 

Deskriptif 

Harga Lahan 

Tahun 2011 
Data primer 

Deskripsi 

hasil 

survey, peta 

harga lahan 

tahun 2011 

Wawancara 

developer/real 

estate agent, 

Kelurahan, 

BPN Kota 

Semarang 

2011 

Harga Lahan 

Tahun 2016 
Data primer 

Deskripsi 

hasil 

survey, peta 

harga lahan 

tahun 2016 

Wawancara 

developer/real 

estate agent, 

Kelurahan, 

BPN Kota 

Semarang 

2016 

NJOP 

Kecamatan 

Banyumanik 

Tahun 2011 

Data 

sekunder 

Telaah 

dokumen 

Dinas 

Pendapatan 

Daerah Kota 

Semarang, 

Kantor Pajak 

Kota 

Semarang 

2011 

NJOP 

Kecamatan 

Banyumanik 

Tahun 2016 

Data 

sekunder 

Telaah 

dokumen 

Dinas 

Pendapatan 

Daerah Kota 

Semarang, 

Kantor Pajak 

Kota 

Semarang 

2016 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2017 
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1.8.5 Tahapan Analisis Data 

Tahap analisis merupakan penjelasan penggunaan teknik yang akan digunakan untuk 

menganalisis data yang telah terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut; 

1. Analisis citra dan Penggunaan Lahan 

Analisis citra dilakukan dengan interpretasi citra satelit landsat 8 tahun 2011 dan 

2016. Interpretasi dilakukan dengan cara klasifikasi supervised yang mana 

mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan yang terjadi selama 

kurun waktu 5 tahun serta berapa luas daerah yang mengalami perubahan yang 

diidentifikasi dengan cara overlay. 

Menurut Xindong du, et.al (2013), rata-rata perubahan penggunaan lahan selama 

periode waktu yang diteliti dapat diperoleh dengan menggunakan rumus: 

 

 

Dimana C adalah rata-rata perubahan lahan sesuai kategori penggunaan lahan yang 

dipakai, 

Lut1 dan Lut2 adalah luas lahan pada waktu t1 dan t2, t adalah interval periode tahun 

yang dihitung. 

2. Analisis perubahan harga lahan dan memetakan zona nilai tanah tahun 2017 

sesuai dengan harga pasar 

Analisis harga lahan dilakukan dengan cara wawancara kepada instansi terkait 

yang mengetahui perubahan harga lahan dengan rentang waktu 5 tahun (2011-2016). 

Instansi tersebut merupakan instansi yang mengerti dan menangani penetapan harga 

lahan di Kecamatan Banyumanik misalnya Badan Pertanahan Nasional Kota 

Semarang, developer real estate yang sedang mengembangkan perumahan di 

Kecamatan Banyumanik, kantor kecamatan, kantor kelurahan. 

 Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah 

Peta zona nilai tanah diperlukan untuk mengetahui lokasi/zona harga lahan 

yang terjadi peningkatan akibat adanya perubahan penggunaan lahan/tutupan 

lahan. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS dengan 

mengolah data harga lahan yang dihubungkan dengan perubahan yang terjadi 

C = 
𝐿𝑈𝑡2−𝐿𝑈𝑡1

𝑡
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salam kurun waktu 5 tahun. Pembuatan peta zona nilai tanah ini dilakukan 

dengan melihat harga yang umum terjadi di pasar (harga pasar) perhitungan 

tersebut melalui proses sebagai berikut: 

1. Penyesuaian status hak: Hak Milik (HM) = 0% 

Non Hak Milik (HGB, Sewa, HP) = 10% 

2. Koreksi waktu transaksi: rentang waktu transaksi/365) x 10% 

*10% tersebut adalah inflasi Kota Semarang berdasarkan data BPN RI 

Dirjen Survey Potensi Tanah 

3. Menentukan nilai bersih: Nilai kotor/m2+ (koreksi total x nilai kotor/m2) 

4. Menentukan nilai tanah:  

Nilai tanah permeter persegi= 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 

 Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan guna lahan dan harga 

lahan 

Pada tahap analisis ini akan di indentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan guna lahan dan harga lahan yang terjadi selama kurun waktu 5 

tahun (2011-2016) di Kecamatan Banyumanik. Faktor-faktor tersebut berupa 

faktor - faktor yang mempunyai hubungan, pengaruh serta daya tarik yang kuat 

terhadapnya yang diklasifikasikan menjadi dua faktor (Cholis, 1995 ; Luky, 

1997). Faktor-faktor tersebut yaitu:  

1. Faktor - faktor terukur (tangible factors) Faktor terukur adalah faktor 

pembentuk harga tanah yang bisa diolah secara ilmiah menggunakan 

logika - logika akademik. Faktor ini kemunculannya terencana dan bentuk 

fisiknya ada di lapangan, misalnya aksesibilitas (jarak dan transportasi) 

dan jaringan infrastruktur (sarana dan prasarana kota seperti jalan, listrik, 

perkantoran dan perumahan). 

2. Faktor-faktor tak terukur (intangible factors) Faktor tak terukur adalah 

faktor pembentuk harga tanah yang muncul tiba - tiba (dengan sendirinya) 

dan tidak bisa dikendalikan di lapangan. Menurut Luky (1997) faktor tak 

terukur ini dibagi menjadi tiga, yaitu : a. Faktor adat kebiasaan (custom) 

dan pengaruh kelembagaan (institutional factors) b. Faktor estetika, 

kenikmatan dan kesenangan (esthetic amenity factors) seperti tipe 

tetangga dan kesenangan. c. Faktor spekulasi (speculation motives), 
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seperti antisipasi perubahan penggunaan lahan, pertimbangan pada 

perubahan moneter. 

3. Analisis Model Hubungan Pengaruh Perubahan Guna Lahan Terhadap Nilai 

Lahan 

Analisis ini digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh perubahan guna lahan 

terhadap harga lahan pada daerah yang mengalami perubahan tersebut. Menurut 

Kurniawan (2008) regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk 

membentuk model hubungan antara variabel terikat (dependen; respon; Y) dengan satu 

atau lebih variabel bebas (independen, prediktor, X). Apabila banyaknya variabel 

bebas hanya ada satu, disebut sebagai regresi linier sederhana, sedangkan apabila 

terdapat lebih dari 1 variabel bebas, disebut sebagai regresi linier berganda. Analisis 

regresi setidak-tidaknya memiliki 3 kegunaan, yaitu untuk tujuan deskripsi dari 

fenomena data atau kasus yang sedang diteliti, untuk tujuan kontrol, serta untuk tujuan 

prediksi.  

Menurut Hasan (2008), regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan 

untuk mengukur ada tidaknya korelasi antarvariabel. Istilah regresi yang berarti 

ramalan atau taksiran. Analisis regresi lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi, 

karena pada analisis itu kesulitan dalam menunjukkan slop (tingkat perubahan suatu 

variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan). Analisis regresi dapat 

memperkirakan nilai variabel bebas lebih akurat. Regresi linier adalah regresi yang 

variabel bebasnya (variabel x) berpangkat paling tinggi satu. Regresi linier sederhana, 

yaitu regresi linier yang hanya melibatkan 2 variabel (variabel x dan y). Persamaan 

regresi linier dari X terhadap Y dirumuskan: 

 

 

dimana: 

Y = Variabel terikat 

X = Variabel bebas 

a = Intersep 

b = Koefisien regresi/slop  

Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah harga lahan sebagai 

variabel terikat (dependent) berpengaruh terhadap perubahan guna lahan sebagai 

variabel bebas (independent). Adapun tahap interpretasi hasil analisis sebagai berikut: 

Y = a + bX 
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 Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau 

ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Apabila 

nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien 

determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya. Besarnya koefisien 

determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Kd = r2 x 100%  

Dimana : 

Kd = Koefisien determinasi 

R2 = Koefisien korelasi Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:  

- Jika Kd mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependent lemah. 

- Jika Kd mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel independent 

terhadap variabel dependent kuat. 

 

 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi 

ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah model regresi yang dimiliki distribusi normal atau mendekati 

normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian 

normalitas data menggunakan Test of Normality Kolmogorov-Smirnov dalam 

program SPSS. Menurut Singgih Santoso (2012:293) dasar pengambilan 

keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), 

yaitu: 1) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

normal. 2) Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

tidak normal. 

 Uji F (Pengujian Secara Simultan)  

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang 

terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

dependen. Pegujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 0,05 (α=0) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Uji F 
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dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh perubahan 

guna lahan terhadap harga lahan (Sugiyono, 2014). 

Hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya diuji dengan menggunakan 

metode pengujian statistik uji t dan uji F dengan kriteria penerimaan dan 

penolakan hipotesis sebgai berikut: 

Uji t: 

- H0 diterima jika nilai –ttabel < thitung <ttabel  

- H0 ditolak jika nilai –thitung <ttabel atau thitung < -ttabel       

Uji F: 

- H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel 

- H0 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel    
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1.9 Kerangka Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Penggunaan Lahan 

 Penggunaan lahan tahun 2011 

 Penggunaan lahan tahun 2016 

 Citra Landsat Tahun 2011 

 Citra Landsat Tahun 2016 

 Harga lahan tahun 2016 

Penggunaan lahan (2011-

2016) 

Distribusi spasial harga 

lahan tahun 2016 

Overlay 

INPUT PROSES OUTPUT 

Peta Zona Nilai Tanah 

Perubahan Lahan Kec. 

Banyumanik 

Identifikasi harga lahan pada zona 

yang terjadi perubahan guna lahan 

Classification Supervised  

Mengklasifikasikan Penggunaan 

Lahan dalam Periode 5 Tahun 

Zona Perubahan Penggunaan 

Lahan (2011-2016) 

Perhitungan Nilai Tanah 

tahun 2016 

Sumber: Analisis Penulis, 2017 

GAMBAR 1. 4 

DIAGRAM ANALISIS 

Perhitungan selisih 

kenaikan harga lahan (%) 

Klasifikasi luas perubahan 

penggunaan lahan 

Identifikasi harga lahan pada zona 

yang tidak mengalami perubahan 
Perhitungan Nilai Tanah 

tahun 2011 

Distribusi spasial harga 

lahan tahun 2011 

Zona perubahan guna lahan 
Ketegori perubahan 

penggunaan lahan 

Selisih kenaikan harga 

lahan tahun 2011-2016 

 Distribusi spasial harga 

lahan tahun 2011 

 Distribusi spasial harga 

lahan tahun 2016 

Overlay 

 Harga lahan tahun 2011 

 

Klasifikasi zona nilai tanah 

Klasifikasi luas perubahan 

penggunaan lahan 

Distribusi spasial harga 

lahan tahun 2011 

Model regresi hubungan 

perubahan guna lahan 

dengan harga lahan 

Kesimpulan dan 

rekomendasi 
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1.10 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat 

penelitian bagi pemerintah, jurusan, dan masyarakat. Kemudian ada ruang lingkup 

penelitian yang mana ruang lingkup dibagi menjadi ruang lingkup materi dan wilayah 

penelitian, kerangka pikir, metode penelitian, kerangka analisis serta sistematika 

penulisan tugas akhir. 

BAB II PENGARUH PERUBAHAN LAHAN TERHADAP HARGA TANAH 

Bab ini berisi kajian literatur mengenai perubahan lahan mulai dari penyebab, dampak, 

serta pola perubahan lahan itu sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 

nilai lahan, dan literatur mengenai pemetaan zona nilai tanah. Hasil dari kajian literatur 

ini yang kemudian dilakukan sintesa teori untuk menemukan variabel variabel 

penelitan yang mempengaruhi perubahan lahan dan kesiapan masyarakat dalam 

menghadapi hal tersebut. 

BAB III GAMBARAN UMUM 

Bab ini memaparkan gambaran umum Kecamatan Banyumanik sebagai wilayah studi. 

Kemudian fokus pada permasalahan yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan 

dan faktor faktor yang mempengaruhi perubahan nilai lahan (harga tanah). 

BAB IV ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN GUNA LAHAN TERHADAP NILAI 

TANAH 

Bab ini berisi analisis mengenai bagaimana perubahan penggunaan lahan 

mempengaruhi nilai tanah di Kecamatan Banyumanik serta faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi hubungan tersebut. Dalam bab ini menjelaskan cara menganalisis 

masing masing data penelitian dan mencari keterkaitan antar variabel yang 

berpengaruh sehingga didapatkan hasil sesuai tujuan yang ingin diteliti. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

sehingga dapat berguna dalam kajian pengembangan penggunaan lahan berdasarkan 

nilai tanah di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 

 


