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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian 

ini, yaitu pengeertian lahan, nilai dan harga lahan, jenis penggunaan lahan, 

peningkatan harga lahan, dan informasi harga lahan 

 

 

2.1. Pengertian Lahan 

 

Istilah lahan digunakan berkenaan dengan permukaan bumi beserta segenap 

karakteristik-karakteristik yang ada padanya dan penting bagi kehidupan manusia 

(Christian dan Stewart, 1968). Sedangkan menurut Brinkman dan Smyth (1973) 

dan FAO (1976) istilah lahan atau land permukaan bumi, mencakup semua 

komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas 

dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah batuan induk, relief, 

hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas 

manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap 

penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan masa  mendatang. Lahan 

memiliki berbagai karakteristik unik yang membedakan dari barang lainnya, yaitu:  

1. Lahan tidak mengalami depresiasi (underpreciable) dan tidak terpengaruh 

oleh waktu, tidak seperti barang-barang lainnya yang mengalami depresiasi 

atau penurunan nilai seiring berjalannya waktu.  

2. Lahan tidak dapat dipindahkan atau tidak bersifat transportable. 

3. Lahan bersifat terbatas dalam kuantitas dan jumlahnya tidak dapat 

bertambah (kecuali dalam kondisi khusus, seperti reklamasi). Namun, 

keterbatasan jumlah lahan tersebut dapat digantikan oleh bertambahnya 

intensitas guna lahan. 

4. Lahan dapat digunakan tidak hanya untuk tujuan produksi, tetapi juga dapat 

digunakan untuk kepentingan investasi jangka panjang. 
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2.1.1 Nilai Lahan, Harga Lahan, dan Faktor Lokasi 

Nilai lahan memiliki banyak pengertian tergantung pada konteks dan tujuan 

serta sudut pandangnya. Nilai lahan didefinisikan sebagai kekuatan nilai dari tanah 

untuk dipertukarkan dengan barang lainnya. Sebagai contoh lahan yang mempunyai 

produktivitas rendah seperti lahan padang rumput relatife lebih rendah nilainya 

karena keterbatasan dalam penggunaannya. Nilai lahan merupakan komponen yang 

cenderung lebih sulit terukur dibandingkan harga lahan. Hal ini dikarenakan nilai 

lahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:  

a. Jarak lahan ke pusat kota (CBD)  

b.  Jarak ke perguruan tinggi atau ke sarana pendidikan  

c.  Ketersediaan sarana transortasi angkutan umum bus/angkot  

d.  Jenis penggunaan tanah dan range area tercemar  

e.  Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu daya Tarik suatu lokasi, 

sehingga infrastruktur mempengaruhi nilai lahan  

f.  Faktor lokasi dimana semakin strategis lokasi suatu lahan semakin tinggi 

nilai lahannya  

g.  Kemungkinan untuk dibangun/ constructability. 

Harga lahan didefinisikan sebagai harga (yang diukur dalam satuan uang) 

yang dikehendaki oleh penjual dan pembeli. Sementara dalam pasar lahan, harga 

terbentuk dalam kondisi yang tidak seimbang/ disequilibrium, karena penawaran 

dan permintaan dalam pasar lahan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda 

dari pasar barang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan 

permintaan tersebut antaara lain adalah kebijakan pajak, tingkat suku bunga, serta 

guna lahan yang diharapkan/expeted landuse. Permintaan akan lahan menyebabkan 

naiknya harga lahan, tetapi harga lahan yang tinggi tidak selalu menyebabkan 

naiknya sisi supply dari lahan tersebut, karena pemilik lahan seringkali 

mengharapkan harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang sehingga ia 

memutuskan untuk menunda menjual lahannya. Sedangkan menurut Darin-Drabkin 

(1977) nilai lahan atau land value adalah suatu penilaian atas lahan yang didasarkan 

atas kemampuan lahan secara ekonomis dalam hubungannya dengan produktivitas 

dan strategi ekonominya dan harga lahan adalah suatu penilitian nominal dalam 

satuan uang untuk satuan luas pada pasaran lahan. 
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Jika ditarik garis besarnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah harga 

lahan akan naik setelah adanya beberapa faktor fungsional yang meningkatkan 

kualitas maupun nilai strategis dari suatu lahan tertentu. Jika dirumuskan dapat 

ditulis sebagai berikut: 

Harga lahan = nilai lahan + f (X1 + X2 + X3 + ….. + Xn) 

Menurut Susilo (2000), harga lahan adalah harga yang berada dipasaran dan dapat 

dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: 

 Harga lahan sebagai harga pasaran, maksudnya adalah harga yang disetujui 

pada saat terjadinya penjualan.  

 Harga lahan sebagai “assessed value” yaitu harga taksiran tanah oleh 

penilai/ estimator. Dalam perkiraan harga ini sudah dimasukkan 

“opportunity cost”yang bakal didapat lahan tersebut di masa yang akan 

datang. Pengaruh Harga Lahan terhadap Intensitas Pemanfaatan Lahan 

Menurut Von Thunen faktor-faktor yang mempengaruhi harga lahan dalam 

teorinya “Distance Decay Principle From The Center” menyatakan bahwa nilai 

lahan semakin tinggi jika berdekatan dengan pusat kota (CBD). Dari teori tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa jarak terhadap pusat kota adalah faktor yang 

mempengaruhi harga lahan. Teori Von Thunen Faktor yang mempengaruhi harga 

lahan sangat banyak dan beragam, kebanyakan para peneliti melihat faktor tersebut 

sebagai karakteristik unik yang dimiliki suatu lahan sehingga lahan tersebut 

memiliki nilai tersendiri dan kecenderungan penilitian terhadap lahan didasarkan 

pada ekspektasi kegunaan lahan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

harga jual lahan yatu:  

1. Faktor fisik, terdiri dari: struktur/jenis tanah, kontur tanah, elevasi, luas 

tanah, bentuk tanah, penggunaan lahan. 

2. Faktor ekonomi, terdiri dari: permintaan berupa tingkat pendapatan dan 

daya beli masyarakat, dan tingkat suku bunga, penawaran berupa jumlah 

lahan yang tersedia dan manfaat lahan. 

3. Faktor pemerintah, terdiri dari: pajak dan zonasi.  

4. Faktor lokasi dan aksesibilitas, terdiri dari: jarak terhadap jalan utama, 

ketersediaan transportasi, kondisi jalan, lebar jalan, waktu tempuh ke pusat 

kota, jarak ke tempat kerja, jarak ke sarana pendidikan. 
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5. Faktor ketersediaan fasilitas, terdiri dari: jaringan air bersih, jaringan listrik, 

jaringan telepon, sarana pendidikan, tempat ibadah, pelayanan kesehatan, 

pusat perbelanjaan, sarana kebersihan dan persampahan. 

Alonso (1970) mendefinisikan harga lahan sebagai sejumlah uang yang 

dibayar kepada pemilik lahan atas hak menggunakan suatu unit lahan pada periode 

waktu tertentu. Harga jual adalah harga yang disanggupi pembeli (willingness to 

pay) setelah mempertimbangkan berbagai alternatif dan merupakan nilai diskonto 

dari total nilai sewa di masa mendatang sedangkan biaya pemilikan lahan ialah 

fungsi dari harga jual dan harga kontrak. Dalam hal ini, istilah harga lahan (land 

price) sebagai pengganti istilah nilai lahan (land value) dalam menganalisis masalah 

ekonomi lahan perkotaan. Istilah harga lahan lebih dapat mencerminkan nilai pasar 

atas harga kontrak (contrac rent), harga jual (sales price) dan biaya kepemilikan 

(cost of ownership). 

Suparmoko (1989) menjelaskan bahwa harga lahan yang berlokasi dekat 

fasilitas umum meningkat. Dengan adanya kegiatan pembangunan, khususnya 

pembangunan prasarana umum, akan meningkatkan kegunaan dan kepuasan yang 

dapat diberikan oleh satuan luasan lahan, yang diikuti pula dengan meningkatnya 

pendapatan masyarakat sehingga harga lahan akan meningkat. Lahan yang berada 

dekat dengan kampus menjadi pusat pertumbuhan dimana dapat memberikan 

pendapatan dari sewa dan usaha yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan 

mahasiswa. 

 

2.1.2 Penggunaan Lahan 

 

Pengembangan teori Perroux pada tahun 1955 didasari oleh pengamatannya 

terhadap proses pembangunan dimana pembangunan tidak terjadi secara bersamaan 

melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan intensitas pertumbuhan yang 

berbeda. Tempat itu yang dinamakan titik-titik pertumbuhan atau kutub-kutub 

pertumbuhan (growth poles). (Perroux, 1955 dalam Daldjoeni, 1978) 

Groth pole memiliki pengertian secara geografis dan secara fungsional. 

Secara geografis groth pole adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan 

kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attcraction). Sedangkan 
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secara fungsional, growth pole adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau 

cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan 

sehingga mampu memanipulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar. 

Menurut Daldjoeni (1978) teori model multiple nuclei memberikan 

pengertian secara tidak langsung bahwa banyaknya wilayah kota yang 

berkembangnya tidak mengelilingi CBD, melainkan oleh integrasi yang gradual 

dari beberapa nucleus (inti) yang tepisah-pisah kedalam struktur kota. Pada teori 

menyebutkan bahwa pertumbuhan kota dimulai dari suatu pusat menjadi suatu yang 

bentuknya ruwet yang disebabkan munculnya pusat-pusat pertumbuhan lain yang 

berfungsi menjadi kutub pertumbuhan. Disekeliling nucleus-nukleus baru itu akan 

terjadi pengelompokan tata guna lahan secara fungsional. Tempat-tempat seperti 

pelabuhan udara, kompleks industry, kampus, gerbang jalan tol, pelabuhan laut atau 

stasiun besar. (Daldjoeni, 1998). 

Keberadaan kampus dan gerbang jalan tol menjadi sebuah kutub 

pertumbuhan dimana mempengaruhi wilayah sekitarnya seperti munculnya 

berbagai macam aktivitas ekonomi yang bertujuan menyediakan berbagai macam 

kebutuhan kampus, pemukiaman bertipe rumah sewa, dan kebutuhan wisata atau 

kebutuhan sebelum dan sesudah keluar dari jalan tol. Adanya perubahan guna lahan 

disekitar kampus dan gerbang jalan tol terdiri dari beberapa karakteriskti yang ada 

seperti persebaran pemanfaatan lahan dan jenis penggunaan. Sedangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi pengembangan guna lahan yaitu topografi, penduduk, 

nilai lahannya, aksesibilats, sarana dan prasarana, jarak terhadap kampus dan 

gerbang jalan tol, dan daya dukung lingkungannya. Menurut Anthony J. Catanese 

(1986) suatu penggunaan lahan dipengaruhi oleh manusia, aktivitas, dan lokasi. 

Secara umum, klasifikasi penggunaan lahan pada kawasan perkotaan dapat dibagi 

menjadi 7 jenis (Sadyohutomo, 2006), antara lain:  

 

a. Perumahan, berupa kelompok rumah sebagai tempat tinggal lengkap 

dengan prasarana dan sarana lingkungan. 

b. Perdagangan, berupa tempat transaksi barang da jasa yang secara fisik 

berupa bangunan pasar, toko, pergudangan dan lain sebagainya.  
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c. Industri, adalah kawasan untuk kegiatan proses pengolahan bahan-bahan 

baku menjadi barang setangah jadi atau barang jadi. 

d. Jasa, berupa kegiatan pelayanan perkantoran pemerintah, semi komersial, 

kesehatan, sosial, budaya dan pendidikan.  

e. Lahan kosong, berupa lahan yang tidak dimanfaatkan. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 

TABEL II. 1 

STUDI PENELITIAN TERDAHULU 

Nama (Tahun) Judul Penelitian Variabel Mempengaruhi Hasil 

Oriestha Dwitrika 

(2016) 

Identifikasi Pengaruh 

Keberadaan Kampus Institut 

Teknologi Sumatera 

Terhadap Perubahan Guna 

dan Harga Lahan Di Wilayah 

Sekitarnya 

- Guna lahan 

- Status lahan 

- Kesuburan lahan 

- Sosial 

- Lingkungan 

- Keamanan 

- Kemiringan lereng 

- Penawaran lahan 

- Infrastruktur 

- Transportasi 

- Jarak ke jalan utama 

- Jarak ke kampus 

ITERA 

- Jarak ke CBD 

- Fasilitas umum 

- Fasilitas sosial 

Terdapat keterkaitan antara 

keberadaan Kampus Institut 

Teknologi Sumatera 

terhadap perubahan guna 

dan harga lahan yang ada 

disekitarnya dengan faktor 

Susano dan 

Sesetyo (2017) 

Analisis Potensi Perubahan 

Pemanfaatan Lahan 

Berdasarkan Model Spasial 

Harga Lahan di Kecamatan 

Tembelang Kabupaten 

Jombang 

- Fasilitas peribadatan 

- Fasilitas pendidikan 

- Fasilitas kesehatan 

- Fasilitas perkantoran 

- Fasilitas perdagangan 

dan jasa 

- Interchange gerbang 

tol 

- Jalan kolektor 

- Jalan lingkungan 

- Jalur angkutan umum 

- Daerah rawan banjir 

- Kawasan permukiman 

- Sungai 

Terdapat 15 faktor yang 

menentukan harga lahan di 

Kecamatan Tembelang, 

Kabupaten Jombang. 
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- Rencana kawasan 

industry 

- Rencana jaringan jalan 

- Rencana kawasan 

permukiman 

Nararya Adi 

Prasetya dan PM. 

Broto Sunaryo 

(2013) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Harga Lahan 

Kawasan Banjarsari 

Kelurahan Tembalang, 

Semarang 

- Lokasi 

- Sosial 

- Jarak 

- Jarak ke CBD 

- Aksesbilitas 

- Transportasi 

- Lingkungan 

- Guna lahan 

- Fasilitas umum, 

- Infrastruktur 

- Demand 

Faktor fasiliyas pendidikan 

menjadi yang utama 

menyebabkan 

berkembangnya kawasan 

Tembalang, salah satu 

fasilitas pendidikan tinggi 

Universitas Diponegoro. 

Aktivitas perkuliahkan 

memunculkan supply dan 

demand yang cukup besar 

dalam berbagai macam hal, 

seperti perdagangan jasa, 

hunian, rekreasi, dan 

hiburan 

Muhammad 

Harum dan 

Sutriani (2017) 

Pengaruh Pembangunan Jalan 

Tol Sutami Terhadap Nilai 

Lahan Disekitarnya 

- Jarak dari ruas jalan 

- Jaringan utilitas 

- Aksesbilitas 

- Luas lahan 

- Lebar jalan 

- Luas lahan 

- Jarak Pintu Tol 

- Kondisi Jalan 

- Jarak ke CBD 

Faktor yang berpengaruh 

dan berkorelasi terhadap 

nilai disekitar jalan Tol 

Sutami adalah jarak dari 

ruas lahan, jaringan utilitas, 

lebar jalan, aksesbilitas, 

luas lahan, jarak pintu tol, 

kondisi jalan, dan jarak ke 

CBD yang menunjukkan 

faktor dari beberapa 

variabel yang berbeda 

karena adanya perbedaan 

karakteristik dari variabel. 

Titin Widowati dan 

Holi Bina Wijaya 

(2014) 

Variabel Penentu Harga 

Lahan di Perumahan Sekitar 

Kawasan Pendidikan 

Universitas Diponegoro 

Semarang 

- Kondisi fisik lahan 

- Ketersediaan sarana 

dan prasarana 

- Aksesbilitas 

- Luas lahan 

- Status lahan 

- Pendapatan 

masyarakat 

- Fungsi bangunan 

- Harga pasar 

Variabel penentu harga 

lahan perumahan sekitar 

Universitas Diponegoro 

Tembalang yaitu: 

ketersediaan sarana dan 

prasarana, pendapatan 

masyarakat, 
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TABEL II. 2 

PEMILIHAN VARIABEL 

Faktor 
Oriestha 

Dwitrika 

Susano 

dan 

Sesetyo 

Nararya Adi 

Prasetya dan 

PM. Broto 

Sunaryo 

Muhammad 

Harum dan 

Sutriani 

Titin Widowati 

dan Holi Bina 

Wijaya 

Jumlah 

 Guna lahan √  √ √ √ 4 

Status lahan √   √ √ 3 

Kesuburan lahan √     1 

Sosial √  √   2 

Lingkungan √ √    2 

Keamanan √     1 

Kemiringan lereng √     1 

Infrastruktur √ √ √ √ √ 5 

Transportasi √  √  √ 3 

Jarak ke jalan utama √ √ √ √  4 

Penawaran lahan √    √ 2 

Jarak ke kampus √  √   2 

Jarak ke CBD √  √ √  3 

Fasilitas umum √ √    2 

Fasilitas sosial √     1 

Aksesbilitas  √   √ 2 

Luas lahan   √ √ √ 3 

Fungsi bangunan  √   √ 2 

Harga pasar     √ 1 

Ketersediaan sarana 

dan prasarana 
 √ √  √ 4 

Jaringan utilitas  √ √   2 

Demand  √    1 

Jalur angkutan 

umum 
  √   1 

Jarak Pintu Tol    √  1 

 

 

 

 

 

 


