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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

3.1 Persiapan 

3.1.1. Data Penelitian 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Data Spasial 

a. Citra Quickbird Terektifikasi Kota Semarang Tahun 2010 dan 2013 

b. Batas Administrasi Kota Semarang  

2. Data Tekstual 

a. Hasil Survey Data Harga Tanah dengan pendekatan pasar tahun 2010 

dan 2013 

 

3.1.2. Peralatan 

1. Komputer dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Sistem operasi : Microsoft Windows 8 ultimate 2012 

b. Prosesor : Intel(R) Core(TM) i3-2328M CPU @ 2.20GHz 2.20GHz 

c. RAM : 2,00 GB 

d. Harddisk : 500 GB 

2. Software 

a. ArcGIS 10.0 

b. Microsoft office excel 2010 

c. Microsoft office word 2010 

3. GPS Handheld navigation 

4. Kamera Digital 

5. Formulir pendataan khusus dari BPN untuk membantu dalam 

mengidentifikasi/penilaian harga pasar tanah. 
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3.2 Pelaksanaan 

3.2.1. Penentuan Zona Awal 

  Untuk memudahkan dalam pengambilan data pada saat survey 

lapangan, hendaknya membagi zona berdasarkan penggunaaan lahan misal, 

pemukiman, sawah, kebun dan kawasan, Pembuatan Zona awal dilakukan 

dengan cara digitasi poligon pada citra Kecamatan Tembalang. 

 

3.2.2. Penentuan Sampel 

1. Data Sampel  

Sampel yang dimaksud dalam survey dan pemetaan nilai tanah adalah 

bidang tanah yang terdaftar/tanah adat yang memberikan informasi harga 

transaksi atau penawaran bidang tanah tersebut pada kurun waktu 24 

bulan terakhir untuk tanah non pertanian dan 48 bulan terakhir untuk 

tanah pertanian. Diupayakan harga transaksi atau penawaran yang 

dimaksud adalah harga jual-beli. Apabila tidak terdapat harga jual-beli 

dimaksud  dapat digunakan land rent (harga sewa tanah).  

2. Penentuan Sampel 

Sampel dipilih dengan ketentuan setiap 56,25Ha/zona minimal diberi 3 

titik sampel atau disesuaikan dengan tingkat keragaman nilai tanah. 

Sampel dipilih dengan teknik purposive, yaitu berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan dari karakteristik desa atau kelurahan, secara 

proporsional pada penggunaan tanah permukiman, komersial dan 

pertanian, diupayakan sampel yang dipilih berupa bidang tanah kosong 

yang mengacu pada peta dasar yang digunakan sebagai peta kerja yang 

ada.  

3. Penentuan sampel responden     

Responden adalah sumber data utama  yang dapat memberikan gambaran 

dan keterangan yang dapat dipercaya tentang  informasi  harga transaksi 

atau harga penawaran baik untuk jual beli ataupun  sewa  bidang tanah.  

Responden  yang dapat dipilih adalah : 
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a. Harga transaksi yaitu : 

 Pemilik tanah yang baru melakukan transaksi  

 Real estate agent/broker  

 Developer  

 Penyewa bidang tanah atau properti 

b. Harga penawaran yaitu : 

 Real estate agent/broker  

 Developer  

 Notaris, lurah, aparat lainnya yang diyakini sebagai sumber 

terpercaya informasi harga pasar 

 Pemilik tanah yang berniat menjual/menyewakan tanahnya  

 

3.2.3. Survey Pengumpulan Data Harga Pasar 

Tujuan yang akan dicapai dari hasil survey ini adalah untuk 

mendapatkan Harga pasar/harga nyata tanah yang akan dipergunakan  

sebagai dasar pembuatan peta zona nilai tanah. Dengan demikian nilai yang 

akan dihasilkan dari pekerjaan ini adalah Nilai Pasar. Di dalam SPI 2002 

dijelaskan bahwa Nilai Pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal 

penilaian yang  dapat  diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran 

suatu aset antara  pembeli yang berminat membeli dengan  penjual yang 

berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya 

dilakukan secara layak dan kedua belah pihak masing – masing  

mengetahui, bertindak hati – hati  dan tanpa paksaan (SPI 0.5.39.1). Dari 

definisi ini dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh nilai pasar 

diperlukan data yang bersumber dari pasar, baik data transaksi maupun data 

penawaran. 

Pelaksanan Pengumpulan data : 

1. Menentukan  dan mencari titik-titik sampel bidang tanah  

2. Menentukan koordinat lokasi titik sampel bidang tanah 

3. Wawancara dengan  sampel responden 
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4. Wawancara dengan responden dilakukan untuk memperoleh keterangan 

yang lebih mendetail terhadap data bidang tanah (tekstual dan spasial) 

serta informasi  harga penawaran atau transaksi bidang tanah. 

5. Pengumpulan data pasar tanah dengan menggunakan daftar isian 

pendataan obyek, pembanding, sampel penilaian tanah (Formulir  SPT. 

111 atau SPT 112 terlampir) yang meliputi: 

a. Survey data fisik tanah 

b. Survey data lingkungan dan sosial ekonomi 

c. Survey data fisik bangunan, tanaman dan benda lainya` 

d. Survey data harga pasar tanah/properti atau harga sewa 

e. Survey data letak obyek/sampel (GPS) 

f. Pengambilan foto objek 

Kemudian data yang ada dalam formulir SPT.111 atau SPT.112 disimpan 

dalam bentuk digital untuk memudahkan pengerjaan penelitian selanjutnya. 

 

  

Alamat : Perum Sambiroto 

Koordinat :  Lintang = 7
0
1’42.8” , Bujur = 110

0
27’44.1” 

Gambar 3.1 Contoh Sampel Non Pertanian 
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Alamat : Jl. Meteseh-Rowosari Kel. Meteseh 

Koordinat : Lintang = 7
0
3’31.7” , Bujur = 110

0
28’23.1” 

Gambar 3.2 Contoh Sampel Pertanian 

 

3.3 Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah 

Pembuatan Peta ZNT ini menggunakan software ArcGIS 10.0 dan 

microsoft excel 2010. Proses pengolahan peta sebagai berikut : 

1. Pembuatan Zona Awal 

a. Menyiapkan Citra/Foto Udara/Peta Garis/Peta Bidang 

b. Batas administrasi Kecamatan Tembalang  

c. Semua dalam bentuk Sistem Koordinat TM-3
0 

Zona 49.1 

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut : 

a. Buka ArcGIS 10.0. Tampilan awal ArcGIS dapat dilihat pada gambar 

3.3. 
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Gambar 3.3 Tampilan awal ArcGIS 10.0 

b. Klik OK, Maka akan muncul antarmuka ArcMap.  Kemudian panggil 

layer Citra 2010 yang akan didigitasi untuk memperoleh zona awal 

2010 beserta batas administrasi Kecamatan Tembalang.  

 

 

Gambar 3.4 Persiapan pembuatan zona awal 2010 
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c. Pembuatan layer baru yang akan digunakan sebagai layer kerja 

pembuatan zona awal 2010. Pilih folder pada catalog untuk 

menyimpan layer yang akan dibuat. Kemudian klik kanan folder > 

new > shapefile. Lalu isi create new shapefile sesuai kebutuhan.  

 

   

 

Gambar 3.5 Proses pembuatan layer zona awal 2010 

d. Kemudian mulai pembuatan zona awal dengan menu editor. Membagi 

zona berdasarkan penggunaaan lahan. Misal : pemukiman, sawah, 

kebun dan kawasan. Untuk membagi zona dilakukan dengan digitasi 

polygon. Jika zona berada di tengah atau tidak berimpit dengan 

poligon maka pillih editor → start editting → pilih area yang akan 

didigitasi. Jika poligon yang akan didigitasi berimpit dengan poligon 
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lain pilih cut Poligon untuk memotong poligon. Auto Complete 

Polygon untuk menambah area baru. Untuk daerah yang dekat jalan 

utama, bisa menggunakan buffer atau digitasi poligon. Hal ini di 

karenakan harga tanah antara jalan  utama  dengan tanah yang 

berlokasi di jalan gang  itu berbeda disebabkan lokasi yang strategis, 

akses jalan dll. Setelah selesai digitasi, maka hasil akhir dari 

pembagian zona seperti di bawah ini. 

 

 

Gambar 3.6 Hasil Akhir Pembagian Zona pada Kecamatan Tembalang 

e. Menghitung luas tiap zona pada attribute table, klik kanan pada layer 

zona awal > open attribute table > add field, pilihlah Double pada 

kolom Type, tulis Luas pada kolom nama. Selanjutnya gunakan 

calculate geometry untuk menghitung luas. Pada box calculate 

geometry pilihlah sistem koordinatnya dan pilihlah satuannya. Selain 

itu juga beri nomor zona dengan membuat field baru pada attribute 

table. 

Dengan ketentuan 10 cm x skala peta dalam menentukan jumlah titik 

sampel dalam satu zona. Maka 0,1 m x 7500 = 750 m, maka hitungan 

luasannya per zona  adalah 

L = 750 x 750 =562,500 m
2
 = 56,25 ha/zona 

Dengan begitu setiap luas 56,25 ha minimal diberi 3 titik sampel. 
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Gambar 3.7 Proses Perhitungan Luas 

f. Selanjutnya beri tanda titik sample tiap zona, untuk menambah titik 

sampel buat shapefile point dengan ArcCatalog. Pada ArcCatalog 

pilih New shapefile  

g. Setelah selesai maka hasil akhir pembuatan zona awal seperti di 

bawah ini  
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Gambar 3.8 Hasil Pembagian Titik Sampel pada Zona Nilai Awal 

2.  Pengolahan data di excel 

 Langkah pertama yang dilakukan untuk mengolah data di Microsoft 

Excel yaitu dengan cara memindahkan data dari formulir SPT. 111 

hasil survey lapangan ke dalam Microsoft Excel, yang sebelumnya 

telah dibuatkan formulanya. Pada tabel tersebut disediakan kolom 

untuk mengisikan posisi titik koordinat X dan Y, pada kolom tersebut 

diisi dengan koordinat yang diperoleh dari GPS Handheld yang telah 

di setting dengan Sistem Koordinat TM-3
0 

Zona 49. 1.   

 Data tekstual nilai bidang tanah pada pembuatan peta ZNT berupa 

data hasil survey nilai tanah pada lokasi sampel. Data ini kemudian 

dihitung ulang agar didapat hasil akhir berupa nilai tanah per m
2
.  

Perhitungan tersebut diantaranya meliputi nilai pasar, nilai transaksi, 

inflasi dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar hasil akhir perhitungan 

tersebut dapat dimasukkan kedalam klasifikasi zona nilai tanah. Data 

yang telah terkumpul ini diolah dan dihitung menggunakan program 

worksheet Microsoft Excel. Urutan langkah perhitungan nilai tanah 

dijelaskan pada tabel berikut : 

1. Input  data lapangan 

Langkah ini dilakukan dengan memasukkan data hasil survei 

menggunakan formulir SPT.111 yang meliputi : data administrasi / 
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harga tanah, data fisik tanah, data lingkungan, dan data bangunan. 

Data hasil tersebut dimasukkan ke dalam kolom di Microsoft Excel  

2010. 

2. Menghitung koreksi tiap unsur 

    Koreksi diberikan pada data lapangan, berupa : 

a. Jenis data lapangan 

- Data transaksi  : koreksi  = 0% 

- Data penawaran : koreksi = -10% 

b. Jenis hak atas tanah 

- Hak Milik (HM)     :  koreksi = 0% 

- Tanah Milik Adat (TMA) : koreksi = -10%  

c. Inflasi 

Data inflasi 10% per tahun  (%) dijadikan patokan koreksi per 31 

Desember tiap tahun. Unsur pengoreksi inflasi adalah rentang 

waktu transaksi atau pengambilan data penawaran. 

 Rumus koreksi : 

Koreksi   =  (rentang waktu antara transaksi sampai akhir tahun 

berjalan/365) x besaran inflasi 

3. Menghitung koreksi 

a. Besaran yang hendak dikoreksi adalah nilai kotor per m
2
, yang 

didapat dari rumus :  

Harga per m
2 

 = harga transaksi atau penawaran dibagi luas bidang 

tanah. 

b. Tiap unsur pengoreksi diasumsikan memiliki pengaruh yang sama. 

Karena ada tiga unsur, tiap unsur berpengaruh sebesar 30,33% 

(100/3 %). 

c. Pada tiap unsur, besaran 100/3 % ini dijadikan 100%. 

d. Khusus untuk unsur inflasi, nilai 100% ditetapkan berdasarkan 

tingkat inflasi per tahun. 

e. Persentase total tiap unsur = persentase tiap unsur x (100/3). 

f. Koreksi total = penjumalahan persentase total tiap unsur. 
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   4. Menghitung Nilai Bersih per m
2
 

        Nilai Bersih/m
2
 = Nilai Kotor/m

2 
+ (Koreksi Total x Nilai Kotor/m

2
) 

  5. Menentukan Nilai Tanah sesuai zonanya 

Lihat tabel klasifikasi zona nilai tanah, Nilai Bersih/m
2
 masuk dalam 

interval mana, kemudian tentukan masuk dalam zona berapa. Data 

tekstual  yang telah dimasukkan dalam bentuk digital dapat dilihat 

pada gambar 3.9. 

 

 

Gambar 3.9 Data Tekstual  hasil survey tahun 2010 yang telah dimasukkan dalam 

bentuk digital 

6. Langkah selanjutnya mengubah Nilai Tanah yang sesuai dengan Luas 

(Nilai Luas)  menjadi nilai tanah Rp/m
2 

(Nilai Meter) pada tabel excel. 

7. Kemudian hitung harga rata-rata dan standar deviasi tiap zona. Jika 

syarat nilai standar deviasi dibawah 20% dan antara 20% sampai 30% 

maka dapat diterima namun apabila nilai standar deviasi lebih dari 

30% maka dilakukan proses pemeriksaan data. 

8. Plotting data harga yaitu memasukkan data harga tanah dari Ms.Excel 

ke Software ArcGIS 10.0 untuk pengolahan peta lebih lanjut. Adapun 

tahapan yang telah dilakukan dalam proses ini : 

a. Siapkan data harga tanah yang akan dipindahkan ke software 

ArcGIS 10.0 dalam format .xls dan pastikan koordinat yang tercatat 
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dalam format Excel  tersebut dalam referensi sistem koordinat TM-

3
0
. 

b. Pada software ArcGIS 10.0 pilih file  Add Data  Add XY Data  

c. Pilih table yang akan di masukkan  Masukkan kolom XY  

pilih sistem referensi koordinat yang dikehendaki dengan cara klik 

edit  select  projection coordinat system  National Grids  

Indonesia  pilih “DGN 1995 TM-3 Zone 49 1.prj”  Add  OK 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Proses plotting data pada zona awal 2010 

9. Simpan sebaran titik dalam format .shp yang dapat dilakukan dengan 

cara klik kanan layer sebaran titik yang baru saja dimasukkan  Data 

 Export Data. Setelah muncul kotak dialog Export Data beri nama 

shapefile yang akan dibentuk pada output feature class  OK. 
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10. Plotting nilai harga rata-rata pada peta untuk mengetahui zona nilai 

tanah dengan cara : 

Open attribute table zonaawal2010  tambahkan field baru dengan 

memilih menu add field, buat field dengan nama Harga rata-rata type 

field Long Integer  OK. Kemudian masukan harga rata-rata pada 

field yang sudah dibuat. Setelah itu rubah simbol warna pada setiap 

intervalnya. 

 

Gambar 3.11 ZNT Kecamatan Tembalang tahun 2010 

 

3.4 Pembuatan Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Tembalang 

 Tujuan pembuatan peta penggunaan lahan ini adalah untuk 

mengetahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan 

Tembalang Tahun 2010-2013. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pembuatan peta penggunaan lahan ini adalah sebagai berikut :  

a. Menyiapkan Citra  

b. Batas administrasi Kecamatan Tembalang  

c. Semua dalam bentuk Sistem Koordinat TM-3
0 

Zona 49. 1 

d. Buka ArcGIS 10.0 

e. Kemudian add data Citra dan Batas Administrasi.  

f. Pembuatan layer baru yang akan digunakan sebagai layer kerja 

pembuatan peta penggunaan lahan 2010. Pilih folder pada catalog untuk 

menyimpan layer yang akan dibuat. Kemudian klik kanan folder > new > 

shapefile. Lalu isi create new shapefile sesuai kebutuhan. 
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g. Kemudian mulailah digitasi poligon menggunakan menu editor. 

Membagi karakter berdasarkan penggunaaan lahan. Misal : pemukiman, 

sawah, taman, tanah kosong, dan tegalan 

h. Setelah dilakukan digitasi, selanjutnya adalah memberi keterangan pada 

poligon yang sudah dibuat dengan cara klik kanan layer > open attribute 

table > add field > beri nama TGL serta type yang dipilih adalah text. 

Kemudian aktifkan editing dan isi kolom field TGL sesuai karakternya. 

 

 

Gambar 3.12 Attribute Table Hasil Digitasi Poligon 

i. Setelah pemberian keterangan pada attribute table, maka perlu dilakukan 

penggabungan fitur yang memiliki kesamaan attribute menggunakan 

dissolve. Caranya adalah : 

1. Klik System Toolboxes pada Catalog 

2. Klik Data Management Tools 

3. Klik Generalization > Dissolve 

4. Lalu pada kotak dialog dissolve,  pilih layer kerja yang digunakan 

pada Input Features dan klik TGL pada kotak Dissolve_Field(s) 

(optional) > OK 
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Gambar 3.13 Proses Dissolve 

 

 

Gambar 3.14 Hasil Dissolve 

 

j.   Selanjutnya adalah memisahkan komponen penggunaan lahan pada peta 

penggunaan lahan tahun 2010 sehingga didapat layer-layer yang baru. 

Klik Arc Catalog < Selection < Selection By Attribute. 
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k. Pada kolom layer pilih tgl2010_Dissolve3. Di kolom method pilih Create 

a new selection.  

l.   Pilih Command “TGL” –klik “=” dan klik Get Unique Value pilih value 

penggunaan lahan yang akan dipisahkan. 

 

 

Gambar 3.15 Selection Attribute 

m. Kemudian klik kanan tgl2010_Dissolve3 > Selection > Create Layer 

From Selected Features, maka akan terpisah karakter yang dipilih. 

n. Selanjutnya adalah export data yang sudah di dissolve serta data yang 

sudah terseleksi menjadi layer baru di dalam ArcMap dengan klik kanan 

layer pada Table of Content , klik data kemudian pilih export dan 

tentukan dimana data tersebut akan disimpan pada output feature class 

o. Untuk mempermudah analisis maka perlu dibuat klasifikasi penggunaan 

lahan. Klik kanan pada layer  > properties. Pada Symbology, pilih 

Categories > Unique values lalu pada Value field pilih TGL kemudian 

pilih Add All Values pada kiri bawah. Semua value yang ada telah 

muncul, untuk mengedit warna tampilan dapat dipilih melalui pilihan 

Color Ramp. 
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Gambar 3.16 Layer Properties 

 

Gambar 3.17 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Tembalang Tahun 2010 

p. Lakukan cara diatas untuk membuat Peta Penggunaan Lahan Kecamatan 

Tembalang Tahun 2013. 

 

3.5 Analisis Spasial 

3.5.1. Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Tembalang 

Layer baru yang di dapat setelah melalui proses 3.4 adalah sebagai 

berikut : 

a. Perumahan Tahun 2010 

b. Perumahan Tahun 2013 

c. Kampung 2010 
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d. Kampung 2013 

e. Bangunan/Gedung 2010 

f. Bangunan/Gedung 2013 

g. Rumah Sakit 2010 

h. Rumah Sakit 2013 

i. Pasar 2010 

j. Pasar 2013 

k. Sawah Tahun 2010 

l. Sawah Tahun 2013 

m. Taman Tahun 2010 

n. Taman Tahun 2013 

o. Rekreasi 2010 

p. Rekreasi 2013 

q. Tanah Kosong Tahun 2010 

r. Tanah Kosong Tahun 2013 

s. Tegalan Tahun 2010 

t. Tegalan Tahun 2013 

Setelah layer diatas terbentuk, tahap selanjutnya adalah melakukan Overlay 

pada layer-layer tersebut untuk tahun 2010 dan 2013 untuk mendapatkan 

perubahan penggunaan lahan tahun 2010 ke tahun 2013. Jenis Overlay yang 

digunakan adalah jenis Overlay tipe erase. Caranya adalah : 

a. Arctoolbox > Overlay > erase 

b. Selanjutnya akan muncul kotak dialog yang berfungsi untuk 

memasukkan feature yang akan di-overlay dan akan menghasilkan 

feature class baru sebagai hasil proses Overlay yang baru saja dilakukan. 

c. Sebagai contoh Layer  Sawah 2010 dimasukan sebagai input feature 

sedangkan Sawah 2013 sebagai erase feature sehingga akan 

menghasilkan  perubahan Sawah tahun 2010 sampai 2013. 
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Gambar 3.18 Proses Erase 

Erase pada layer Sawah tersebut dilakukan pada semua layer. Setelah semua 

layer di erase, tahap selanjutnya adalah layer perubahan hasil dari erase 

tersebut di extract lagi dengan layer-layer penggunaan lahan tahun 2013. 

Jenis Extract yang digunakan adalah tipe clip. Prosesnya adalah ArcToolbox 

> Extract > Clip. 

 



 
 

III-21 

 

    

Gambar 3.19 Proses Clip 

 

 

Gambar 3.20 Layer Perubahan  Sawah Menjadi Perumahan 

Layer yang didapat setelah melakukan proses di atas pada setiap klasifikasi 

penggunaan lahan tahun 2013 adalah, sebagai berikut :  

a. Perubahan Setiap penggunaan lahan kurun waktu 2010 dan 2013 

b. Perubahan Tegalan menjadi Perumahan 

c. Perubahan Tegalan menjadi Tanah Kosong 

d. Perubahan Sawah menjadi Perumahan 

e. Perubahan Tanah Kosong menjadi Perumahan 

  

 


