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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1. Tanah 

II.1.1. Pengertian Tanah 

Secara umum sebutan tanah dalam keseharian kita dapat dipakai dalam 

berbagai arti, karena itu dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar dapat 

diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1994) tanah dapat diartikan : 

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 

2. Keadaan bumi di suatu tempat. 

3. Permukaan bumi yang diberi batas. 

4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir,batu cadas, dll) 

Konsepsi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 4 

adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya meliputi tubuh bumi, 

air dan ruang yang ada diatasnya. Dalam pengertian ini tanah meliputi tanah yang 

sudah ada sesuatu hak yang ada diatasnya maupun yang dilekati sesuatu hak 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Petunjuk teknis Direktorat 

Survei dan Potensi Daerah, Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, 

2007 :6). 

Sedangkan menurut Budi Harsono (1999:18) memberi batasan tentang 

pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam pasal 4 UUPA, bahwa 

dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian 

yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam pasal 4 bahwa 

hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 

bumi yang disebut tanah. 

Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai 

permukaan bumi. Menurut pendapat Jhon Salindeho (1993:23) mengemukakan 

bahwa tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa 
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Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering 

pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering 

menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan. 

Berdasarkan pengertian tanah yang dikemukakan di atas dapat memberi 

pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga 

menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan 

eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis karena tanah selain itu 

bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan namun tanah juga sering 

menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia sehingga dalam 

penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak 

menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. 

 

II.1.2. Perwatakan Tanah 

Tanah sangat menentukan peranan dan fungsi tanah di dalam kehidupan 

sosial budaya dan sosial ekonomis masyarakat. Hal inilah yang kemudian 

mempunyai pengaruh yang besar  dalam perencanaan dan penatagunaan tanah. 

Menurut T. Jayadinata, Johara (1999) hal yang menentukan nilai tanah secara 

sosial dapat diterangkan dengan proses ekologi yang berhubungan dengan sifat 

fisik tanah, dan dengan proses organisasi yang berhubungan dengan masyarakat, 

yang semuanya mempunyai kaitan dengan tingkah laku dan perbuatan kelompok 

masyarakat. Tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan proses 

sosial, seperti : 

1. Pumpunan (konsentrasi) penduduk (dalam wilayah yang luas). 

2. Pemusatan (sentralisasi) dan pemencaran (desentralisasi), atau 

terkumpulnya penduduk disebabkan oleh prasarana sosial ekonomi. 

3. Parak (segregasi) penduduk (terkumpulnya penduduk yang sejenis 

sehingga terpisah dari kelompok yang lain). 

4. Panggakan (dominasi) penduduk, atau hal yang menonjol (misalnya 

prestise, untuk tinggal dikota tertentu). 
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5. Serbuan penduduk atau invansi dari kelompok lain yang berbeda dalam 

keadaan sosial, ekonomi dan budaya. Jika kelompok baru mengalahkan 

kelompok lama, hal tersebut disebut suksesi (penggantian). 

 

II.2. Nilai dan Harga Tanah 

II.2.1. Definisi Nilai dan Harga 

Pengertian nilai dan harga sering digunakan secara bergantian untuk 

maksud yang sama, padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda. 

Pengertian nilai dapat ditafsirkan sebagai makna atau arti sesuatu barang 

atau benda. Hal ini mempunyai pengertian bahwa suatu barang atau benda akan 

mempunyai nilai bagi seseorang jika barang atau benda tersebut memberi makna 

atau arti bagi orang tersebut (Hidayati dan Harjanto, 2003). Nilai juga dapat 

diartikan sebagai estimasi harga yang dibayar pada kondiso tertentu pula. Konsep 

ekonomi dari nilai mencerminkan pandangan pasar atas keuntungan seseorang 

yang memilikinya pada saat dilakukannya penilaian yang dilakukan secara 

terbuka (Petunjuk Teknis Direktorat Survei dan Potensi Tanah, Deputi Survei, 

Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, 2007 : 6). Dalam perkembangannya, istilah 

nilai tidak berdiri sendiri, akan tetapi menyatu dalam suatu istilah yang lebih 

spesifik seperti nilai pasar, nilai guna, nilai tukar, dan sebagainya. 

Menurut Petunjuk Teknis Direktorat Survei dan Potensi Tanah, Deputi 

Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI (2007 : 6). Harga dapat diartikan 

sebagai sejumlah uang yang dibayar dalam sebuah transaksi untuk mendapatkan 

hak milik dari suatu benda (Hidayati dan Harjanto, 2003). Namun secara umum 

juga disampaikan bahwa harga adalah indikasi relatif atas nilai barang yang 

disepakati oleh pembeli dan penjual tertentu dalam  waktu kejadian tertentu. 

Dalam penilaian bidang properti, istilah nilai yang dipergunakan biasanya 

adalah nilai pasar. Nilai pasar adalah harga dari suatu transaksi yang memenuhi 

unsur-unsur sebagai berikut : pembeli dan penjual berkehendak melakukan 

transaksi, dalam keadaan pasar terbuka, penjual dan pembeli mempunyai 

pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang mencukupi mengenai objek yang 
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ditransaksikan, jangka waktu penawaran mencukupi serta mengabaikan pembelian 

dan penjualan istimewa. 

 

II.2.2. Definisi Nilai Tanah dan Harga Tanah 

Pengertian nilai tanah dibedakan antara tanah yang diusahakan (improved 

land) dan tanah yang tidak diusahakan (unimproved land). Nilai tanah yang tidak 

diusahakan adalah harga tanah tanpa bangunan diatasnya. Sedang nilai tanah yang 

diusahakan adalah harga tanah ditambah dengan harga bangunan yang terdapat di 

atasnya (Sukanto 1985, dalam Ernawati 2005). 

Nilai tanah menurut Chapin , dalam Johara (1999), dapat digolongkan ke 

dalam tiga kelompok, antara lain : 

1. Nilai keuntungan yang dihubungkan dengan tujuan ekonomi dan yang 

dapat dicapai dengan jual beli tanah di pasaran bebas. 

2. Nilai kepentingan umum yang dihubungkan dengan kepentingan umum 

dalam perbaikan kehidupan masyarakat. 

3. Nilai sosial yang merupakan hal mendasar bagi kehidupan dan dinyatakan 

penduduk dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, 

kepercayaan dan sebagainya. 

Menurut Supriyanto (1999), dalam Presylia (2002), nilai tanah adalah 

suatu pengukuran yang didasarkan kepada kemampuan tanah secara ekonomis 

dalam hubungannya dengan produktifitas dan strategi ekonomisnya. Di dalam 

realitanya, nilai tanah dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Nilai tanah langsung  

Suatu ukuran nilai kemampuan tanah yang secara langsung memberikan 

nilai produktifitas dan kemampuan ekonomisnya, seperti misalnya lahan 

atau tanah yang secara langsung dapat berproduksi, contohnya tanah 

pertanian.  

b. Nilai tanah tidak langsung  

Suatu ukuran nilai kemampuan tanah dilihat dari segi letak strategis 

sehingga dapat memberikan nilai produktifitas dan kemampuan ekonomis, 
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seperti misalnya tanah yang letaknya berada di pusat perdagangan, 

industri, perkantoran dan tempat rekreasi.  

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu tanah 

mungkin saja nilainya secara langsung rendah karena tingkat kesuburunnya 

rendah, tetapi berdasarkan letak strategisnya sangat ekonomis. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai adalah suatu kesatuan moneter yang melekat pada suatu 

properti yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik dan faktor fisik 

yang dinyatakan dalam harga dimana harga ini mencerminkan nilai dari properti 

tersebut (Presylia, 2002). 

Menurut Sujarto (1986), dalam Ely (2006), nilai tanah adalah perwujudan 

dari kemampuan tanah sehubungan dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah, 

dimana penentuan nilai tanahnya tidak terlepas dari nilai keseluruhan tanah 

dimana tanah itu berlokasi. 

Menurut Suryanto (1997), dalam Ernawati (2005), nilai tanah adalah 

perwujudan dari kemampuan sehubungan dengan pemanfaatan dan penggunaan 

tanah sebagai ilustrasi, dimana harga tanah merupakan salah satu refleksi dari 

nilai tanah dan sering digunakan sebagai indeks bagi nilai tanah. 

Harga tanah adalah penilaian atas tanah yang diukur berdasarkan harga 

nominal dalam satuan uang untuk satuanluas 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 LandPrice). 

Menurut Brian Berry (1984), dalam Luky (1997), harga tanah merupakan refleksi 
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dari nilai tanah artinya harga merupakan cerminan dari nilai tanah tersebut. 

Pengertian umum dari nilai dan harga tanah adalah : 

1. Nilai tanah (land value)  

Perwujudan dari kemampuan sehubungan dengan pemanfaatan dan 

penggunaan tanah. 

2. Harga tanah (land prize)  

Salah satu refleksi dari nilai tanah dan sering digunakan sebagai indeks 

bagi nilai tanah. 

Menurut Luky (1997), dengan adanya investasi pada tanah yang terus - 

menerus maka harga tanah juga meningkat secara non-linier. Hal ini disebabkan 

karena harga tanah merupakan harga pasar tidak sempurna (imperfect market), 

artinya harga tanah tidak mungkin turun karena tidak berimbangnya supply dan 

demand. Sebidang tanah akan memiliki nilai atau harga yang tinggi bila terletak 

pada lokasi yang strategis (aktifitas ekonomi yang tinggi, lokasi mudah dijangkau 

dan tersedia infrastruktur yang lengkap). Harga tanah bergerak turun seiring jarak 

dari pusat kota (produktif) ke arah pedesaan (konsumtif). Pada daerah sub - sub 

pusat kota, harga tanah tersebut naik kemudian turun mengikuti jarak dan tingkat 

aktifitas diatasnya (Cholis 1995, dalam Luky 1997). 

 

II.2.3. Pola dan Struktur Nilai dan Harga Tanah 

Menurut Sincalir (Hadi Sabari Yunus 2002, dalam Ernawati 2005), nilai 

tanah dibagi ke dalam dua tipe yang berbeda, yaitu nilai tanah pertanian yang 

dikaitkan dengan usaha - usaha dalam bidang pertanian dan nilai tanah spekulatif 

sebagai akibat adanya derajad antisipasi terhadap perluasan fisik kota yang 

meningkat pada areal yang bersangkutan sehingga penentuan besarnya nilai tanah 

selalu dikaitkan dengan kepentingan non agraris. Karena gejala perluasan kota 

dianggap sebagai sesuatu yang berjalan terus, walau lambat namun pasti, maka 

para petani mempunyai penilaian bahwa nilai tanah yang mendekati kota 

mempunyai nilai spekulasi yang semakin tinggi. 

Menurut Von Thunen, dalam Haris, ketersediaan infrastruktur (termasuk di 

dalamnya sarana dan prasarana perhubungan) di kawasan perkotaan juga memiliki 
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hubungan yang positif dan efek saling ketergantungan dengan nilai tanah. Dengan 

adanya infrastruktur, menyebabkan nilai tanah menjadi lebih tinggi, sebaliknya 

proyek infrastruktur juga urung dilaksanakan jika harga tanah yang menjadi calon 

lokasi harganya terlalu mahal.  

Menurut Chapin (Sri Purwati 1999, dalam Ernawati 2002), pola dan 

struktur nilai tanah kota dikemukakan sebagai berikut : 

1. Pusat wilayah perdagangan atau CBD (Central Business District) 

mempunyai nilai tanah tertinggi dibandingkan dengan wilayah - wilayah 

lain. 

2. Pusat wilayah kerja dan pusat perkotaan yang terletak disekeliling 

perbatasan pusat kota mempunyai nilai tanah tertinggi setelah CBD. 

3. Di luar dari kawasan tersebut, terdapat kawasan perumahan dengan nilai 

tanah yang semakin jauh dari pusat kota semakin berkurang nilai 

tanahnya. 

4. Pusat - pusat pengelompokan industri dan perdagangan yang menyebar 

mempunyai nilai tanah yang tinggi dibanding dengan sekelilingnya, 

dimana biasanya kawasan ini dikelilingi perumahan. 

 

II.2.4. Faktor Penentu Nilai dan Harga Tanah 

Menurut Kurdinanto, (Cholis 1995, dalam Luky 1997) nilai tanah 

terbentuk oleh faktor - faktor yang mempunyai hubungan, pengaruh serta daya 

tarik yang kuat terhadapnya yang diklasifikasikan menjadi dua faktor, 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 

aksesbilitas (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 

dengan sendirinya dan tidak bisa dikendalikan di lapangan. Oleh Wilcox 
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(1983), dalam 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), seperti antisipasi perubahan 

penggunaan lahan, pertimbangan pada perubahan moneter.  

Eckert, (Eckert 1990, dalam Ernawati 2005), 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 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 mintakat atau 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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4.  Faktor fisik dan lingkungan. 

Ada dua konsep yang harus dipahami dalam faktor fisik dan lingkungan, 

yaitu site dan situasi (situation). Pengertian tentang site adalah semua 

sifat atau karakter internal dari suatu persil atau daerah tertentu, termasuk 

di dalamnya adalah ukuran (size), bentuk, topografi dan semua keadaan 

fisik pada persil tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan situasi 

(situation) ialah yang berkenaan dengan sifat-sifat eksternalnya. Situasi 

suatu tempat berkaitan erat dengan relasi tempat itu dengan tempat-

tempat di sekitarnya pada suatu ruang geografi yang sama. Termasuk 

dalam pengertian situasi adalah aksesibilitas (jarak ke pusat pertokoan 

(CBD), jarak ke sekolah jarak ke rumah sakit, dan lain-lain), tersedianya 

sarana dan prasarana (utilitas kota) seperti jaringan transportasi, 

sambungan telepon, listrik, air minum dan sebagainya. 

Site mempengaruhi nilai tanah karena “sumberdaya”-nya, sedangkan 

situasi mempengaruhi nilai tanah karena kemudahan atau kedekatannya 

(aksesibilitas) dengan “sumberdaya” yang lain di sekitarnya. 

Golberg dan Chiloy (Purwati 1999, dalam Ernawati 2005) menentukan 

faktor - faktor yang berpengaruh terhadap nilai tanah dengan karakteristik yang 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :  

1. Karakteristik Fisik  

Karakteristik fisik ini menyangkut kemiringan tanah, ketinggian, bentuk, 

jenis tanah dan luas dari area tertentu. Karakteristik tanah yang paling 

umum adalah sebagai berikut : 

a. Ruang (space).  

Karakteristik luas tanah suatu area mungkin merupakan 

karakteristik fisik yang paling penting. Luas tanah yang akan 

ditempati merupakan hal penting untuk pemahaman perhitungan 

ekonomi dari sebentuk tanah tersebut. 
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b. Kestabilan tanah (indestructibility). 

Tanah secara fisik tidak bisa dihancurkan ataupun diciptakan, 

sedangkan ruang telah tertentu, struktur ketahanan tanah 

mempengaruhi sediaan tanah yang tersedia setiap waktu. 

c. Tidak dapat dipindahkan (immobility). 

Ruang di permukaan bumi tidak dapat dipindahkan ke tempat lain. 

Keberadaan tanah tersebut adalah permanen terhadap lokasi fisik di 

mana tanah tersebut terletak. 

d. Keunikan (uniqueness). 

Setiap lokasi di permukaan bumi memiliki keunikan masing - 

masing. Karakteristik setiap tempat ditentukan oleh kemiringan, 

bentuk, ketinggian, luas, iklim dan karakteristik lain masing - 

masing tempat. 

2. Karakteristik Lokasional Lokasi. 

Suatu tanah perkotaan berkaitan dengan penggunaan tanah yang dapat 

dilakukan di tanah tersebut, berupa kegiatan ekonomi dan sosial. 

3. Karakteristik Legal Dalam. 

Pengenalan keunikan tanah perkotaan, dibentuk suatu intitusi legal yang 

berkaitan dengan pengaturan penggunaan, penempatan dan pemilikan 

tanah perkotaan. Berdasarkan Surat Edaran Departemen Keuangan RI, 

Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-55/PJ.6/1999 tentang Petunjuk 

Teknis Analisis Penentuan NIR (Nilai Indikasi Rata- Rata), variabel yang 

menentukan nilai tanah  adalah sebagai berikut :  

a. Faktor Fisik 

o Keluasan tanah  

o Bentuk tanah  

o Sifat fisik tanah (topografi, elevasi, banjir/tidak banjir, kesuburan 

untuk pertanian). 

b. Lokasi dan aksesbilitas  

o Jarak dari pusat kota . 

o Jarak dari fasilitas pendukung . 
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o Lokasi secara spesifik : tanah sudut, terletak di tengah atau tusuk 

sate.  

o Kemudahan pencapaian. 

o Jenis jalan (protokol, ekonomi, lingkungan, gang). 

o Kondisi lingkungan. 

 Selain daripada itu, dengan menyadari bahwa harga tanah menyebar 

mengikuti pola keruangan tertentu, maka penataan ruang memberikan kontribusi 

yang cukup berarti dalam membentuk harga tanah. Penataan ruang yang tercermin 

dalam pola penggunaan tanahnya akan memberikan kontribusi yang cukup besar 

dalam pembentukan nilai tanah. Jika dicermati lebih jauh maka dapat diketahui 

bahwa pola harga tanah cenderung mengikuti pola keruangan penggunaan 

tanahnya. Fakta tersebut masih relevan dengan teori yang dikemukakan Von 

Thunen yang membuat model tentang sewa tanah dan jarak. Makin dekat jarak 

dari pusat kota, makin tinggi harga sewa tanah. Demikian pula sebaliknya, makin 

jauh jarak dari pusat kota, maka makin rendah harga sewa tanah. 

Pola keruangan penggunaan tanah juga telah dikemukakan oleh Walter 

Christaller (1933), seorang ahli geografi Jerman dalam Teori Tempat Central 

(Central Place Theory). Teori ini mengemukakan bahwa tempat sentral 

merupakan lokasi kegiatan yang melayani kebutuhan manusia (Nursid 

Sumaatmadja, 1981) 

Teori yang berhubungan dengan harga tanah baik secara langsung ataupun 

tidak langsung selalu berdasarkan pada “ruang”. Teori lokasi yang dikemukakan 

oleh model Von Thunen maupun model Christaller, keduanya melandasinya pada 

substansi “ruang”. Jadi karena harga atau nilai tanah merupakan suatu gejala 

ruang, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya juga akan lebih banyak 

berkaitan dengan gejala ruang. 

II.3. Harga Pasar 

Harga pasar atau harga keseimbangan adalah harga yang disepakati oleh 

pihak penjual dan pihak pembeli pada tingkatan harga tertentu. Pada tingkatan 
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harga tertentu, jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah barang 

dan jasa yang ditawarkan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar : 

1. Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan jumlah 

barang atau jasa terbatas. 

2. Tinggi rendahnya biaya produksi. 

3. Pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. 

4. Produsen mengetahui selera konsumen. 

5. Penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan daya beli 

konsumen tetap atau berkurang. 

Menurut Siahaan, (2003:190) kriteria penentu transaksi jual beli properti 

yang mencerminkan harga pasar wajar, yaitu : 

1. Pembeli dan penjual berkehendak melakukan transaksi, artinya tidak 

ada paksaan terhadap penjual atau pembeli untuk melakukan 

transakasi, misalnya penjual sedang membutuhkan uang, pembeli 

sangat menginginkan barang yang ditransaksikan, dan sebagainya. 

2. Transaksi dilakukan dalam pasar yang terbuka, artinya bebas diikuti 

siapa saja. 

3. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan, pengalaman, informasi 

yang mencukupi tentang objek transaksi. 

4. Jangka waktu penawaran mencukupi. 

5. Tidak ada hubungan istimewa antar penjual dan pembeli, misalnya 

antara orang tua dengan anak, paman dengan keponakan, antar 

saudara, ataupun antar kenalan. Apabila transaksi yang dilakukan 

antara pembeli dan penjual telah memenuhi kelima persyaratan diatas, 

terjadilah transaksi yang wajar dan harga yang terjadi dalam transaksi 

tersebut adalah harga pasar wajar. 

Secara teori harga pasar tanah adalah harga aktual atau fakta tentang 

suatu harga yang disetujui oleh penjual dan pembeli dalam harga suatu transaksi 

nyata. Harga pasar belum tentu sama dengan nilai pasar. Nilai pasar adalah opini 

masyarakat (penjual atau pembeli) mengenai harga tanah di pasar terbuka dimana 
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masyarakat mempunyai cukup waktu untuk melakukan transaksi. Tidak dalam 

tekanan serta mendapat informasi yang baik mengeni tanah yang akan diperjual-

belikan. Harga pasar tanah dapat diamati dari yang terpasang disurat kabar, 

majalah properti, atau informasi pihak ketiga yang berpotensi sebagai makelar 

tanah dan bangunan.  

 

II.4. Penilaian Tanah 

Tanah sebagai bagian dari ruang muka bumi adalah sarana bagi manusia 

untuk melaksanakan segala aktivitasnya. Penilaian orang atas sebidang tanah akan 

menjadi sangat berbeda, karena tanah memiliki beberapa dimensi dan ukuran yang 

berbeda-beda pula. Istilah tanah, bisa diartikan menjadi tiga hal, yakni : 

1. Benda tempat tumbuhnya tanaman (soil), ukurannya adalah tingkat 

kesuburannya. 

2. Benda yang dapat diangkat dan dipindahkan (material), ukurannya adalah 

beratnya dalam ton, meter kubik atau kilogram. 

3. Bagian dari wilayah muka bumi (space) yang sering disebut dengan 

tempat, ukurannya adalah luasnya, dalam hektar, meter persegi dan 

sebagainya. 

Untuk keperluan yang berkaitan dengan tanah sebagai tempat, Sandy 

(1983) membedakannya menjadi dua hal yakni yang terkait dengan hak (hukum) 

atas tanah tersebut dan yang terkait dengan penggunaannya. Untuk melakukan 

transaksi atas tanah sebagai tempat, diperlukan beberapa parameter lain (selain 

luasnya) yang harus dapat mewakili tanah tersebut dengan lebih baik lagi. Jual 

beli, ganti rugi, agunan, garansi, gadai maupun hipotik adalah beberapa contoh 

transaksi atas tanah yang memerlukan suatu “harga” atau “nilai” sebagai cerminan 

dari manfaat atau kegunaan tanah tersebut. 

Penilaian atas sebidang tanah memerlukan keahlian tersendiri. Selain 

membutuhkan pengalaman, penilaian tanah juga membutuhkan pengetahuan yang 

memadai tentang prinsip-prinsip penilaian, teknik pendekatan dalam penilaian, 

faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung ataupun 
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pengetahuan tentang teknik/metode yang dapat dipakai untuk mempermudah 

estimasi nilai tanah. 

Kebutuhan akan tanah diindikasikan oleh adanya permintaan (demand) 

yang pada gilirannya akan dipenuhi dengan adanya penawaran (supply). Melihat 

aspek permintaan dan penawaran ini, maka seharusnya pada suatu saat akan 

terjadi keseimbangan harga (equilibrium price). Namun demikian, pada 

kenyataannya pasar sempurna tidak pernah ada, mengingat mekanismenya selalu 

“diganggu” oleh aktifitas manusia sendiri, sehingga harga pasar yang terjadi 

sering tidak mencerminkan “kenikmatan”yang sesungguhnya dirasakan. Dalam 

bahasa penilaian, harga “kenikmatan” itu sering diartikan sebagai nilai ekonomis. 

Ray M. Northam (1975) mengemukakan dua buah pengertian tentang nilai 

tanah, yaitu : 

1. Nilai tanah adalah nilai pasar (market value) yaitu harga jual beli tanah 

yang terjadi pada suatu waktu tertentu. 

2. Nilai tanah adalah nilai assesment (assesment value) yaitu nilai yang 

diestimasi oleh seorang penilai. Market value merupakan data dasar bagi 

assesment value. 

Untuk melakukan penilaian tanah, perlu diketahui beberapa prinsip 

penilaian. Joseph K. Eckert (1990) mengemukakan empat prinsip penilaian tanah, 

yakni penawaran dan permintaan (supply and demand), penggunaan yang 

tertinggi dan terbaik (highest and the best use), keuntungan produktivitas (surplus 

productivity), serta prinsip perubahan dan antisipasi (change and anticipation).  

Kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand) saling 

berinteraksi mempengaruhi nilai tanah yang direfleksikan oleh harga penjualan. 

Dalam jangka pendek, penawaran menjadi sangat kaku (inelastic), karena luas 

tanah tidak dapat ditambah secara cepat dan drastis (Guritno, 1994). Sementara itu 

kebutuhan akan tanah sebagai tempat tinggal atau tempat usaha maupun sebagai 

barang investasi semakin lama semakin mendekati gejala konsumtif (durable 

consumption goods). 

Sementara itu juga, penilaian tanah harus didasarkan atas penggunaan 

tanah yang terbaik dan yang paling maksimal (highest and the best use) agar 
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penggunaannya menjadi lebih ekonomis. Penggunaan atas sebidang tanah harus 

dapat memberikan harapan keuntungan yang paling besar, baik keuntungan yang 

bersifat material maupun yang bersifat non material. Sebenarnya, tanah itu sendiri 

sudah memiliki nilai, akan tetapi pengembangannya dapat memberikan kontribusi 

baru terhadap bertambahnya nilai tanah. 

Sebagai salah satu faktor produksi, tanah dapat memberikan keuntungan 

lebih (surplus productivity), selain yang diberikan oleh faktor produksi lainnya 

seperti tenaga kerja, modal dan manajemen. Hal itu disebabkan karena tanah 

merupakan sisa keuntungan yang telah dinikmati. 

Prinsip perubahan (change) menyatakan bahwa nilai pasar dipengaruhi 

oleh dinamika ekonomi, politik dan faktor demografi seperti adanya pemintakatan 

(zoning), suku bunga (interest rate), transportasi ataupun keadaan ekonomi lokal  

dan regional. Sedangkan prinsip antisipasi (anticipation), didasari oleh 

pendekatan pendapatan. Nilai pasar akhirnya diartikan sama dengan nilai saat ini 

yang diproyeksikan pada keuntungan yang akan datang (present value of future 

benefits). 

 

II.4.1. Metode Penilaian Tanah  

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 3 UU Nomor 12 

Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994, maka 

dalam penilaian properti dikenal tiga pendekatan penilaian. Ketiga metode 

tersebut adalah metode pendekatan perbandingan harga pasar (sales comparation 

approach), metode pendekatan biaya (cost approach) dan metode pendekatan 

pendapatan (income approach). 

1. Metode Pendekatan Perbandingan Harga Pasar 

Metode pendekatan perbandingan harga pasar adalah suatu pendekatan 

penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan antar properti yang akan 

dinilai dengan properti-properti pembandingan yang telah diketahui karakteristik 

dan nilainya. Selanjutnya analisis dilakukan dengan mengukur tingkat kesamaan 

dan perbedaannya untuk  menentukan beberapa penyesuain (adjustment) yang 

akan diberikan terhadap properti yang akan dinilai. 
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Ada beberapa hal penting yang sering dipertimbangkan dalam pendekatan 

perbandingan harga pasar, yaitu : 

a. Jenis hak yang melekat pada properti. 

b. Kondidi penjualannya. 

c. Kondisi pasar. 

d. Lokasi. 

e. Karakteristik fisik. 

f. Karakteristik-karakteristik lainnya. 

2. Metode Pendekatan Biaya 

Metode pendekatan biaya biasanya digunakan untuk melakukan penilaian 

suatu bangunan. Metode pendekatan biaya adalah proses penilaian dengan cara 

melakukan identifikasi terhadap suatu bangunan yang kemudian dilakukan 

analisis biaya pembuatan barunya (reproduction cost new) berdasarkan harga 

standar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian dan selanjutnya dilakukan 

penyusutan. 

3. Metode Pendekatan Pendapatan 

Metode pendekatan pendapatan (income approach) adalah metode 

penilaian dengan mendasarkan pada tingkat keuntungan yang mungkin akan 

dihasilkan oleh suatu properti pada saat ini dan yang akan datang, kemudian 

dilakukan pengkapitalisasian untuk mengkonversi aliran pendapatan tersebut 

dalam nilai properti. 

 

II.5. Penyesuaian dalam Pengolahan Data Nilai Tanah 

Data nilai tanah per meter persegi yang diperoleh dari hasil survei 

selanjutnya ditetapkan berdasarkan persetanse penyesuaian untuk mendapatkan 

nilai bidang tanah meliputi : 

a. Jenis data dengan mengacu pada jenis data harga transaksi. 

b. Status hak dengan mengacu pada status kepemilikan Hak Milik. 

c. Waktu transaksi dengan mengacu pada saat penilaian atau pengesahan peta 

zona nilai tanah, yaitu 31 Desember tahun berjalan. 
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Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan Surat Edaran Direktorat 

Jenderal Pajak Nomor : SE-55/PJ.6/1999 seperti tersebut dibawah ini : 

a. Penyusutan waktu transaksi didasarkan pada data Inflasi Indonesia pada 

kurun waktu berjalan, yaitu (nilai inflasi per tahun ± 10%) dikalikan 

dengan selisih waktu antara waktu transaksi dan waktu acuan dengan arah 

penyesuaian  positif (+). 

b. Penyesuaian Status Hak  

HM  : 0 % 

HGB/HGU : 2-10 % 

Non Sertifikat : 10-30 % 

Dengan arah penyesuaian positif (+) 

c. Penyesuaian Jenis Data 

Transaksi : 0 % 

Penawaran : 0-20 % 

Dengan arah penyesuaian negatif (-) 

Penilai diperkenankan untuk memiliki pertimbangan sendiri dalam 

menentukan besarnya nilai presentase dan arah masing-masing penyesuaian. 

Apabila penilai memilih besaran ataupun arah penyesuaian diluar range di atas, 

haruslah dijelaskan dikolom keterangan dengan memperhatikan kondisi sosial 

ekonomi daerah. (Petunjuk Tenis Direktorat Survei dan Potensi Tanah, Deputi 

Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, 2007 : 19). 

 

II.6. Penggunaan Lahan 

Lahan (land) adalah suatu wilayah dipermukaan bumi, mencakup semua 

komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada 

diatas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk. 

relief, hodrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh 

aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang yang semuanya itu berpengaruh 

terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan dimasa 

mendatang (Brinkman dan Smyth, 1973: dan FAO, 1976). Sementara menurut 

Lillesand dan Kiefer (1997), penggunaan lahan berhubungan dengan kegiatan 
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manusia pada sebidang lahan, sedangkan penutup lahan lebih 

merupakanperwujudan fisik objek-objek yang menutupi lahan tanpa 

mempersoalkan kegiatan manusia terhadap objek-objek tersebut. 

 Menurut Malingreau (1979), penggunaan lahan merupakan campur tangan 

manusia baik secara permanen atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan 

keduanya. Penggunaan lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan  

wilayah. Bahkan menurut Campbell (1996), disamping sebagai faktor penting 

dalam perencanaan, pada dasarnya perencanaan kota adalah perencanaan 

penggunaan lahan. 

Kenampakan penggunaan lahan berubah  berdasarkan waktu, yakni  

keadaan kenampakan penggunaan lahan atau posisinya berubah pada kurun waktu 

tertentu. Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara sistematik dan non-

sistematik. Perubahan sistematik terjadi dengan ditandai oleh fenomena yang 

berulang, yakni tipe perubahan penggunaan lahan pada lokasi yang sama. 

Kecenderungan perubahan ini dapat ditunjukkan dengan  peta multiwaktu. 

Fenomena yang ada dapat dipetakan berdasarkan seri waktu, sehingga perubahan 

penggunaan lahan dapat diketahui. Perubahan non-sistematik terjadi karena 

kenampakan luasan lahan yang mungkin bertambah, berkurang, ataupun tetap. 

Perubahan ini pada umumnya tidak linear karena kenampakannya berubah-ubah, 

baik penutup lahan maupun lokasinya (Murcharke, 1990). 

Di daerah perkotaan perubahan penggunaan lahan cenderung berubah 

menjadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sektor jasa dan komersial. Menurut 

Cullingswoth (1997), perubahan penggunaan yang cepat di perkotaan dipengaruhi 

oleh empat faktor, yaitu : 

1. Adanya konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya. 

2. Aksesibilitas terhadap pusat kegiatan dan pusat kota. 

3. Jaringan jalan dan sarana transportasi. 

4. Orbitasi, yakni jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan pusat-

pusat pelayanan yang lebih tinggi.  
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II.7. Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) 

Peta Zona Nilai Tanah adalah Peta Tematik yang menggambarkan 

besaran-besaran nilai tanah atau harga pasar dan potensi tanah di suatu wilayah 

tertentu yang berfungsi sebagai informasi spasial yaitu Peta Zona Nilai Tanah 

(ZNT) dibuat dengan skala 10.000 atau lebih kecil, dan sebagai informasi textual 

Peta ZNT pembuatannya memerlukan data harga tanah berdasarkan nilai pasar. 

Setelah diketahui nilai tanah dari masing-masing bidang, kemudian dilakukan 

klasifikasi nilai tanah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

523/KMK.04/1998 tentang klasifikasi penggolongan dan ketentuan nilai jual 

permukaan bumi (tanah). 

 

II.8. Analisis Overlay 

Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi 

Geografis). Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas 

grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. 

Secara singkatnya, Overlay menampalkan suatu peta digital pada peta digital yang 

lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang 

memiliki informasi atribut baru dari kedua peta tersebut. Dalam penelitian ini peta 

ZNT tahun 20011 dan 2013 akan dioverlaykan sehingga akan didapatkan peta 

perubahan harga tanah.  

 

II.9. Pengenalan Software 

II.9.1. ArcGIS 

Perangkat lunak ArcGIS merupakan perangkat lunak SIG yang baru dari 

ESRI, yang memungkinkan kita memanfaatkan data dari berbagai format data. 

Dengan ArcGIS kita memanfaatkan fungsi desktop maupun jaringan. Dengan 

ArcGIS kita bisa memakai fungsi pada level ArcView, ArcEditor, ArcInfo dengan 

fasilitas ArcMap, ArcCatalog  dan Toolbox. 

ArcMap adalah sentral dari ArcGIS desktop yang digunakan untuk 

melakukan editing, analisis, dan manajemen pada keseluruhan. ArcMap 

menyediakan dua jenis tampilan, yaitu Geographic Data View dan Page Layout 

http://mazprie82.blogspot.com/2011/12/nilai-tanah.html
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View. Geographic Data View adalah tampilan yang digunakan untuk melakukan 

editing secara langsung, mengatur simbol, memberikan label, dan melakukan 

analisis peta secara langsung. Di dalam Geographic Data View terdapat Table Of 

Content (TOC) yang berisi semua layer peta yang sudah di-load ke dataframe 

sehingga bisa dengan mudah mengontrol layer mana saja yang dikelola dan 

ditampilkan secara langsung melalui TOC. 

Tampilan Layout View lebih fokus kearah proses pencetakan peta. Melalui 

Layout View, semua elemen peta yang akan dicetak bisa diatur sesuai dengan 

yang kita inginkan serta juga dapat menambah beberapa komponen misal arah, 

legenda, dan sebagainya.  

Untuk berpindah anatar tampilan bisa dilakukan dengan cara klik menu 

View > Data View untuk menampilkan Geographic Data View atau klik menu 

View > Layout View untuk menampilkan Layout View. 

ArcCatalog  digunakan untuk mengelola dan mengatur semua informasi 

SIG, meliputi peta, globe, dataset, model, metadata, service, dan lain sebagainya. 

Sebagai pengelola informasi SIG, ArcCatalog  memiliki sejumlah tools, antara 

lain : 

1. Menjelajah dan mencari informasi geografis. 

2. Menyimpan, melihat, dan mengelola metadata. 

3. Menentukan, eksport dan import schema dan desain geodatabase. 

4. Pencarian data SIG di jaringan local web. 

5. Mengelola ArcGIS server. 

ArcGIS reader hanya digunakan untuk menampilkan data, zoom, pan, dan 

beberapa analisis dasar dari sebuah peta. Peta yang ditampilkan tidak hanya 

sebatas peta dikomputer lokal atau jaringan, tetapi juga peta yang ada di server. 

Dalam pembahasan kali ini lebih banyak berhubungan dengan ArcMap. Meski 

demikian juga akan ada beberapa bagian yang masuk ke ArcCatalog  sebagai 

tools penunjang dalam editing  dan manajemen data SIG. 
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II.9.2. ArcView/ Pengolahan Data Spasial Versi BPN 

 ArcView merupakan salah satu perangkat lunak GIS yang digunakan 

untuk mengolah data spasial. ArcView  diproduksi oleh ESRI, dengan ArcView 

kita akan menemukan cara mudah untuk mengelola data, menganalisa dan 

membuat peta serta laporan yang berkaitan dengan data spasial berenferensi 

geografis. 

ArcView, seperti halnya PC ArcInfo, perangkat lunak GIS yang diproduksi 

oleh ESRI merupakan software yang salah satunya berfungsi untuk menampilkan 

data serta analisis peta digital maupun data tabular secara lebih praktis dan efisien. 

Dalam ArcView, kita akan banyak menemukan cara yang lebih mudah dalam 

analisis data tabular dibandingkan PC ArcInfo. Salah satu contohnya aadalah 

pengisisan data secara kolektif (seperti Reselect pada lingkunga tables di PC 

ArcInfo) dan juga Query (seperti perintah Reselect pada lingkungan Tables di PC 

ArcInfo). Namun pada software ini dilengkapi juga dengan aplikasi khusus yang 

digunakan untuk pembuatan zona nilai tanah. 

  

 

 




