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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

III.1. Persiapan Penelitian 

III.1.1. Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tipe data 

yaitu : 

1. Data Spasial 

a. Peta Administrasi Kota Semarang yang diperoleh dari BPN Kota 

Semarang. 

b. Peta tata guna lahan Kota Semarang yang diperoleh dari BAPEDA 

Kota Semarang. 

c. Zona awal Kecamatan Banyumanik. 

2. Data Non Spasial 

a. Data harga tanah tahun 2011 dan 2013 yang diperoleh dari survei 

lapangan di Kecamatan Banyumanik. 

 

III.1.2. Peralatan  

1. Komputer dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Sistem operasi : Microsoft  Windows 7 ultimate  

b. Prosesor : ACER Intel Core i5 

c. RAM  : 2GB 

d. Hardisk : 1 Tera 

2. Software   

a. Aplikasi pengolahan data spasial (ArcView ) versi BPN untuk 

pengolahan data Zona Nilai Tanah 

b. ArcGIS  untuk overlay peta. 

c. Microsoft  Office exel 2010, untuk penghitungan data. 

d. Microsoft  Office word 2010, untuk penulisan laporan. 

3. Kamera digital, untuk dokumentasi. 
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4. GPS  Handheld Navigation. 

5. Formulir isian, merupakan formulir isian khusus dari BPN untuk 

identifikasi/penilaian harga pasar tanah berupa tanah pertanian atau 

non pertanian. 

 

III.2. Lokasi Penelitian 

Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu dari 16 Kecamatan yang 

berada di wilayah Pemerintah Kota Semarang, yang diresmikan pada tanggal 17 

April 1993 oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari Peraturan 

Pemerintah No.50 Tahun 1992 yang antara lain berisi penataan wilayah di Kota 

Semarang. Kecamatan Banyumanik berada di wilayah paling selatan dari Pusat 

Pemerintahan Kota Semarang dengan tofografi perbukitan dan kawasan 

pemukiman serta perdagangan. Adapun luas wilayah Kecamatan Banyumanik 

adalah 2.680.055 Ha. Kecamatan Banyumanik memiliki batas-batas administrasi 

sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara  : Kecamatan Candisari dan Gajah Mungkur  

2. Sebelah Timur  : Kecamatan Tembalang  

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 

4. Sebelah Barat  : Kecamatan Gunungpati 

Kecamatan Banyumanik terdiri dari 11 Kelurahan yaitu Pudakpayung 

,Gedawang, Jabungan, Pedalangan, Padangsari, Banyumanik, Srondol Wetan, 

Srondol Kulon, Sumurboto, Ngesrep, Tinjomoyo. Kecamatan Banyumanik 

termasuk dalam pembagian wilayah sebagai daerah administratif yang 

mempunyai fungsi perencanaan permukiman. Lokasi penelitian dapat dilihat pada 

gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Lokasi Penelitian (Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang) 

 

III.3. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi seluruh proses pada diagram alir 

berikut ini : 
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Gambar 3.2. Diagram alir penelitian 
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III.3.1. Penentuan Zona Awal 

Sebelum melakukan survei lapangan terlebih dahulu melakukan 

pembuatan poligon (zona awal) pada lembar peta. Pada penelitian ini terdapat 83 

zona awal. 

 

Gambar 3.3 Zona Awal Penelitian 

III.3.2. Penentuan Sampel 

a. Sampel  

Sampel yang dimaksud dalam survei dan pemetaan nilai tanah adalah 

bidang tanah yang terdaftar/tanah adat yang memeberikan informasi harga 

penawaran atau transaksi 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 (penawaran dan transaksi) dapat 

digunakan land rent (harga sewa tanah). 
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b. Penentuan Sampel 

Sampel dipilih dengan teknik purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan dari karakteristik desa atau kecamatan tersebut, secara proporsional 

pada penggunaan tanah pemukiman, komersial dan pertanian yang dalam pasar 

tanah direfleksikan dalam satu zona nilai tanah dengan jumlah minimal 3 (tiga) 

sampel untuk setiap zona nilai tanah, sedangkan untuk zona diatas 10x10 cm, 

sampel minimal adalah 5 (lima). Untuk kelebihan setiap 10x10 cm jumlah sampel 

ditambah 2 (dua) demikian seterusnya setiap kelipatan 10x10 cm. Sampel yang 

dipilih diupayakan berupa bidang tanah kosong yang mengacu pada peta dasar 

yang digunakan sebagai peta kerja yang ada. (Kerangka Acuan Kerja Petunjuk 

Tenis Direktorat Survei dan Potensi Tanah, Deputi Survei, Pengukuran dan 

Pemetaan BPN RI, 2007 : 19). 

c. Penentuan Sampel Responden dan Informan. 

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; 

1. Pemilik tanah yang baru melakukan transaksi (harga transaksi). 

2. Agen perumahan (harga transaksi/penawaraan). 

3. Pengembang (harga transaksi/penawaraan). 

4. Notaris, lurah, aparat lainnya yang diyakini sebagai sumber terpercaya 

informasi harga pasar. 

5. Pemilik tanah yang berniat menjual tanahnya (harga penawaraan). 

 

III.3.3. Batasan Survei Lapangan 

a. Data harga pasar yang dipakai dalam survei adalah harga per meter 

persegi. 

b. Sampel yang digunakan merupakan bidang tanah yang kosong, 

sehingga tidak memperhitungkan harga bangunan. 
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III.3.4. Pengumpulan Data 

a. Menentukan  dan mencari titik-titik sampel bidang tanah. 

b. Menentukan koordinat lokasi titik sampel bidang tanah. 

c. Plotting  sampel bidang tanah pada peta kerja. 

d.  Wawancara dengan  sampel responden. 

e. 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. 

f. Pengumpulan data pasar tanah dengan menggunakan daftar isian 

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

111 atau SPT 112 terlampir) yang meliputi: 

1. Survei data fisik tanah. 

2. Survei data lingkungan dan sosial ekonomi. 

3. Survei data fisik bangunan, tanaman dan benda lainya. 

4. Survei data harga pasar tanah/properti atau harga sewa. 

5. Survei data letak obyek/sample (GPS). 

6. Pengambilan foto obyek . 

Data yang sudah dimasukkan ke dalam daftar formulir isian SPT.111 atau 

SPT.112 dikumpulkan dan disimpan dalam bentuk digital. 

 

III.4. Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) 

Pembuatan peta ZNT ini menggunakan software  ArcView  aplikasi ZNT 

versi BPN. Proses pengolahan peta menggunakan ArcView  adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembuatan Zona Awal. 

a. Menyiapkan citra/foto udara/peta garis/peta bidang. 

b. Data administrasi daerah penelitian. 

c. Semua data dalam proyeksi TM3º. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pembuatan peta 

adalah sebagai berikut : 
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a. Membuka ArcView /aplikasi pengolaan ZNT. 

 
Gambar 3.4. Tampilan awal ArcView 

 

b. Klik cancel all, muncul kotak password, ketik user ID dan pasword. 

 

Gambar 3.5. Tampilan jendela pengisian user ID dan  password ArcView 

c. Menutup view  Indonesia (klik tanda silang pada tampilan view ), 

maximize APLIKASI-ZNT.APR yang berada di pojok kiri bawah. 

Tampilan APLIKASI-ZNT.APR dapat dilihat pda gabar 3.6. 
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Gambar 3.6. Menutup tampilan awal 

 

Gambar 3.7. Tampilan APLIKASI-ZNT.APR 

 

d. Mengaktifkan Ekstension : ECW V2.0 and ER Mapper, JPEG Image 

Support, Tiff Image Support, Cad Reader (kalau dalam bentuk 

.dwg/Autocad), caranya adalah pilih Tools pada Toolbar, pilih 

ekstension pada kotak dialog yang muncul, kemudian pilih OK. Proses 

pemilihan ekstension pada ArcView dapat dilihat pada gambar 3.8 : 
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Gambar 3.8. Tampilan proses pemilihan ekstension pada ArcView 

e. Membuat view  baru. 

Dengan cara double klik view  versi software  ArcView  atau klik new  

pada aplikasi ZNT.APR. 

f. Mengganti properties view . 

Dengan cara memilih view  pada toolbar, pilih properties kemudian 

isikan pada item propertiesnya pilih OK. Tampilan mengganti 

properties view dapat dilihat pada gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9. Mengganti properties view 

g. Menambahkan themes (kumpulan dari beberapa layer ArcView  yang 

akan membentuk tematik baru). Caranya adalah memilih view , add   

theme, dan mencari theme yang akan digunakan atau dengan mengklik 

simbol tersebut. Apabila themenya berupa image maka pada pilihan 

data source type  : pilih Image Data Source. Kemudian pilih OK. 
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Lakukan hal yang sama untuk theme yang kita ingin tambahkan, apabila 

datanya bukan dalam bentuk Image Data Source Type , Pilih Feature 

Data Source. Proses penambahan theme dapat dilihat pada gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10. Tampilan proses penambahan theme pada ArcView 

 

h. Membuat theme baru. 

Dengan cara memilih view new  theme, dan pada pilihan feature type  

pilih poligon (dalam bentuk area)OK. Tampilan zona awal dapat 

dilihat pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11. Tampilan zona awal pada ArcView  

i. Proses Digitasi. 

Setelah semua layer ditampilkan, maka kita mulai bekerja pada theme 

yang baru. Caranya : klik theme zona Kecamatan Banyumanik dan 
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start  editing. Proses digitasi pada ArcView dapat dilihat pada gambar 

3.12. 

 

Gambar 3.12. Tampilan proses digitasi pada ArcView 

Bisa juga dengan menggunakan pilihan edit, pilih combine features/ 

union features/ subsratct  features/ Intersect features. 

 Untuk mengedit pekerjaan pada saat kita mendigit, caranya : klik 

kanan, ditahan lalu pilih, misalnya delete last point (untuk menghapus 

hasil digit yang sebelumnya), zoom in (untuk memperbesar), zoom out 

untuk mengecilkan. 

 Apabila proses digitasi telah selesai, maka hasil digitasi tersebut 

disimpan dengan cara : klik themestop editingsave  edityes. 

2. Pengolahan data di excel . 

 Langkah pertama yang dilakukan untuk pengolahan data di excel  

adalah memindahkan data dari formulir hasil survei lapangan kedalam 

excel . Dalam tabel tersebut sudah disediakan untuk koordinat X dan 

Y dan diisikan sesuai dengan koordinat X dan Y dari GPS yang pada 

saat dilapangan sudah di setting dengan proyeksi yang kita inginkan. 

 Data non spasial pada pembuatan peta ZNT berupa hasil survei harga 

tanah pada lokasi sampel data ini kemudian dihitung ulang agar 

didapat hasil akhir berupa nilai tanah per m
2
. Dihitung ulang artinya 

data non spasial yang masih berupa harga penawaran/transaksi untuk 

satu bidang tanah, harus dihitung menjadi nilai tanah dalam satuan m
2
. 

Hal ini dilakukan supaya hasil akhir perhitungan tersebut dapat 

Membuat poligon 

Memotong poligon 

Membuat poligon baru yang berbatasan 

dengan poligon yang sudah ada 

Klik theme nya 
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dimasukkan ke dalam klasifikasi zona nilai tanah. Perhitungan nilai  

tanah dilaksanakan dengan mengkoreksi data hasil survei lapangan 

dengan unsur-unsur penyesuaian yang ditetapkan, sehingga didapat 

nilai tanah terkoreksi dalam satuan rupiah/m
2
. Software  yang 

digunakan dalam perhitungan ini adalah microsoft  Excel  2010. 

Langkah perhitungan nilai tanah dijelaskan sebagai berikut : 

1. Input data lapangan. 

Langkah ini dilakukan dengan memasukkan data hasil survei 

(berupa data harga tanah dengan satuan bidang) pada kolom 

Microsoft  Excel  2010. 

2. Menghitung koreksi setiap unsur. 

Koreksi diberikan pada data lapangan, berupa : 

a. Jenis data lapangan. 

 Data transaksi : koreksi = 0% 

 Data penawaran : koreksi = -15% 

b. Jenis hak. 

 Hak Milik (HM) : koreksi = 0% 

 Selain Hak Milik (HM) : koreksi = 15% inflasi 

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/m
2
, yang 

didapat dari rumus : 

Harga /m
2
 = harga transaksi/penawaran dibagi luas bidang 

tanah. 
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b. Tiap unsur pengkoreksian diasumsikan memiliki pengaruh 

sama. Karena ada 3 unsur, setiap unsur berpengaruh sebesar 

30.33 % 

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

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

tingkat inflasi per tahun. 

e. Presentase total tiap insur – presentase tiap unsur x (100/3) 

Koreksi total = penjumlahan presentase total setiap unsur. 

4. Menghitung nilai bersih/m
2
. 

Nilai bersih/m
2
 = nilai kotor/m

2
 + (koreksi total x nilai kotor/m

2
) 

5. Menentukan nilai tanah sesuai zonanya. 

Melihat tabel klasifikasi zona nilai tanah, Nilai bersih/m
2 

masuk  

kedalam interval mana, kemudian tentukan masuk kedalam zona 

berapa. Data tekstual survei tahun 2011 yang telah dimasukkan 

dalam bentuk digital dapat dilihat pada gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13. Data tekstual survei tahun 2011 

 Langkah selanjutnya adalah mengubah nilai tanah yang sesuai 

dengan luas (nilai luas) menjadi nilai tanah sesuai Rp/m
2
 (nilai 

meter) pada tabel excel . Tujuannya adalah supaya nilai 

tersebut bisa dibaca di ArcView . 

 Tabel format excel  diubah (diconvert) ke DBF. 
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3. Pengolahan Data di Aplikasi ZNT. 

 Membuka aplikasi ZNT. 

 Klik pada icon tabel kemudian klik add  , pilih file .dbf yang telah 

tersimpanOK. Tampilan tabel attribute pada Aplikasi ZNT dapat 

dilihat pada gambar 3.14. 

 

Gambar 3.14. Tampilan tabel atribut pada aplikasi ZNT  

 Tampilan tabel atribut di close dan membuat view  baru. 

 Mengimport file .dbf, dengan cara klik view   add   event theme. 

 Setelah diklik OK maka akan muncul hasil import sampel seperti 

tampilan dibawah ini. Tampilan hasil import tabel .dbf  pada ArcView 

dapat dlihat pada gambar 3.15. 

 

Gambar 3.15. Tampilan hasil import tabel .dbf pada ArcView 
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 Format file .dbf diubah/diconvert ke dalam format .shp dengan cara 

pilih theme concert to shape file. Proses convert .dbf ke .shp pada 

ArcView  dapat dilihat pada gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16. Tampilan convert .dbf  ke.shp pada ArcView 

 Selanjutnya adalah proses penambahan theme pada tahap ini kita akan 

bekerja di  vdpp.  

 Theme yang ditambahkan adalah sampel .shp dan zona.shp pada 

ArcView  dapat dilihat pada gambar 3.17. 

 

Gambar 3.17. Tamplan theme sampel .shp dan zona .shp pada ArcView 

 Bisa dilakukan pengeditan apabila ada titik di luar zona dan biasanya 

itu terjadi akibat kesalahan penulisan koordinat dapat dicek dan 

langsung bisa diedit pada tabel .dbf atau excel , dengan cara mengklik 
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theme sampel zona nilai tanah .shp kemudian pilih edit pada toolbar 

aplikasi dan start  editing. Cara mengecek koordinat pada ArcView  

dapat dilihat pada pada gambar 3.18. 

 

Gambar 3.18. Cara Megecek koodinat pada ArcView 

 Tetapi apabila memang tidak terjadi kesalahan dalam penulisan 

koordinat, maka titik tersebut memang harus di outlayer, caranya dapat 

dilihat pada gambar 3.19. 

 

Gambar 3.19. Tampilan tahapan outlayer titik pada ArcView 

Kemudian pilih titik yang akan dihapus  delete. Apabila sudah selesai 

dalam proses editing, pilih edit stop editing. 

4. Menghitung Zona Nilai Tanah. 

 Klik tool pada toolbar dan pilih zona nilai tanah. 

 Pilih field/kolom nilai harga tanah = nilai meter (nilai tanah/m
2
) 

 Pilih field/kolom titik = nomor zona 

 Klok OK pada jendela baru yang muncul. 

klik 

Gambar 

klik 

Gambar 



III-18 

 

5. Menghitung Standar Deviasi. 

 Klik tool pada toolar kemudian pilih standar deviasi. Tampilan proses 

penghitungan standar deviasi dapat dilihat pada gambar 3.20. 

 

Gambar 3.20. Tampilan proses perhitungan standar deviasi 

 Syarat standar deviasi yang diperbolehkan 0-30%, apabila diatas 30% 

maka dilakukan cek data. 

 Menghitung kembali hitungan ZNT, hingga memenuhi syarat standar 

deviasi 0-30%. 

 Berikut adalah diagram pengolahan standar deviasi : 
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Gambar 3.21. Diagram pengolahan standar deviasi 
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6. Pembuatan Legenda Peta Zona Nilai Tanah. 

 Klik tool pada toolbar lalu pilih legenda ZNT. 

 Pilih interval yang mewakili nilai tanah diwilayah tersebut. 

 Standar pewarnaan peta zona nilai tanah terbaru. 

7. Merubah Simbol Warna. 

Pada langkah merubah simbol, akan muncul jendela specify colour, diisi 

sesuai dengan tabel standar pewarnaan yang baru, dan melakukan urutan 

langkah-langkah yang sama seperti yang di atas pada setiap interval nilai 

yang sudah kita tentukan. Tampilan proses merubah simbol warna dapat 

dilihat pada gambar 3.22. 

 

Gambar 3.22. Alur merubah simbol warna 

Setelah melakukan perubahan simbol warna pada setiap interval pilih save  

untuk menyimpan hasil perubahan warna. Dan klik Load untuk memangil 

file yang telah kita simpan. 

8. Pemberian Label. 

 Untuk memunculkan label Nomor Zona dan ZNT caranya adalah 

dengan memilih label pilih label Nomor Zona dan ZNT. Caranya 

dapat dilihat pada gambar 3.23. 
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Gambar 3.23. Cara penambahan Label Nomor Zona dan ZNT 

 Untuk memunculkan label titik sampel, caranya adalah dengan memilih 

Label  pilih Label Titik Sampel. Caranya dapat dilihat pada gambar 

3.24. 

 

Gambar 3.24. Cara penambahan Label Titik Sampel 

9. Menghapus Label. 

Caranya adalah dengan mengklik theme yang akan dihapus labelnya 

pilih utility dan pilih remove label. 

10. Untuk mengetik teks caranya adalah dengan mengklik tool button  

11. Untuk mengconvert .shp caranya adalah  dengan memilih utility  convert 

to shape. Proses convert bisa dilihat pada gambar 3.25. 
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Gambar 3.25. Cara convert to shape 

12. Untuk menyimpan hasil project caranya adalah klik tool pada tampilan 

awal aplikasi pilih  Item  dan menentukan tempat dimana file tersebut 

akan disimpan. Proses menyimpan hasil project dapat dilihat pada gambar 

3.26. 

 

Gambar 3.26. Cara menyimpan hasil project. 
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13. Berikut adalah hasil peta ZNT Kecamatan Banyumanik tahun 2013. 

 

Gambar 3.27. Peta ZNT tahun 2013 Kecamatan Banyumanik 

Dan dilakukan proses yang sama untuk pembuatan peta ZNT tahun 2011. 

 

III.5. Analisis Spasial 

III.5.1. Overlay Peta Zona Nilai Tanah 

1. Membuka software  ArcGIS, jenis overlay yang digunakan adalah overlay 

 Intersect. Overlay tipe ini dipilih karena tipe ini dapat menghasilkan 

sebuah feature class  tersendiri yang merupakan kombinasinya. Untuk 

proses overlay zona nilai tanah yaitu dengan cara membuka ArcToolbox  

Overlay  Intersect. Jenis overlay Intersect dapat dilihat pada gambar 

3.28. 

 

Gambar 3.28. Jenis  Overlay Intersect 
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Selanjutnya akan muncul suatu kotak dialog yang berfungsi untuk 

memasukkan feature yang akan di overlay dan akan menghasilakan feature class  

baru sebagai hasil proses overlay yang baru saja dilakukan. Proses overlay pada 

features dapat dilihat pada gambar 3.29. 

 

Gambar 3.29. Proses Overlay pada features 

2. Setelah dilakukan overlay Intersect, tahapan selanjutnya adalah 

menghitung selisih harga/m
2
 antara tahun 2011 dan 2013. Perhitungan ini 

dilakukan dengan memanfaatkan attribute yang ada, dengan cara klik 

kanan pada layer hasil Intersect pilih open attribute table. Attribute 

pada layer hasil Intersect dapat dilihat pada gambar 3.30. 

 

Gambar 3.30. Attribute pada layer hasil intersect 
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Pada sudut kiri bawah kotak dialog attribute klik kanan option  add   

file, setelah itu klik kanan pada field yang kita buat, pilih field calculator, maka 

akan muncul kotak dialog field calculator, pilih field yang akan diselesaikan 

klik OK. Proses penghitungan selisih field calculator dapat dilihat pada gambar 

3.31. 

 

Gambar 3.31. Proses perhitungan selisih fields calculator 

3. Setelah dilakukan proses overlay Intersect dan perhitungan field 

calculator, perlu dilakukan editing tampilan agar value yang ada bisa 

ditampilkan. Caranya adalah klik kanan pada hasil Intersect  pilih 

properties. Pada symbology, pilih Quantities  lalu pada value pilih selisih 

harga tahun 2011 dan 2013 kemudian pada classes pilih sesuai dengan 

jumlah kelas yang diinginkan. Semua value yang kita inginkan telah 

muncul, untuk mengedit warna tampilan dapat menggunakan pilihan color 

ramp. Proses editing tampilan harga dapat dilihat pada gambar 3.32. 
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Gambar 3.32. Editing tampilan harga 

4. Berikut adalah hasil peta perubahan harga tanah. 

 

Gambar 3.33. Peta perubahan harga tanah 




