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BAB V 

KES IMPULAN DAN REKOMENDAS I 
 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penentuan zonasi NJOP atas bangunan 

berbasis rencana pemanfaatan ruang dengan menggunakan LIDAR yang 

dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.  

Pertama, pernyataan bahwa variabel luas lahan terbangun dan jumlah 

lantai bangunan yang diperoleh dari analisis LIDAR memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap penentuan NJOP atas bangunan adalah dapat diterima dan 

cukup berdasar. Hal tersebut dikarenakan LIDAR memiliki keunggulan dalam hal 

identifikasi tinggi objek atas bangunan yang sangat membantu dalam proses 

estimasi jumlah lantai bangunan. Dimana jumlah lantai bangunan dari hasil 

analisis data LIDAR ditemukan berdampak signifikan terhadap total luas efektif 

bangunan. Sehingga hal tersebut mempengaruhi penentuan NJOP atas bangunan. 

Adapun peningkatan luas efektif lahan terbangun dengan memanfaatkan LIDAR 

dalam penentuan NJOP atas bangunan jika d itinjau dari luas efektif lahan 

terbangun yang ditentukan dari hasil interpretasi pada foto udara di lokasi studi 

kasus adalah sebesar 31.842 m2 atau sebesar 3,1842 hektar. 

Kedua, hasil analisis data LIDAR bersama analisis LULC juga 

disimulasikan dapat digunakan sebagai alat perencanaan wilayah dan kota dalam 

rangka menganalisis kondisi objek pajak PBB-P2 atas bangunan eksisting 

terhadap peta rencana pola ruang zonasi kawasan perkotaan Gisting (RDTR) 

dengan tetap memberikan peningkatan tarif penerimaan pajak PBB-P2. Adapun 

tambahan tarif pajak PBB-P2 yang diberikan dengan memanfaatkan LIDAR 

dalam penentuan zonasi NJOP atas bangunan tersebut adalah positif (+) sebesar 

Rp. 974,- per meter persegi. Sehingga, teknik analisis data LIDAR tidak hanya 

dapat digunakan dalam penentuan zonasi NJOP atas bangunan, namun juga dapat 

dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam perencanaan perumusan kebijakan 

penentuan tarif pajak PBB-P2 atas bangunan di Indonesia.  

Ketiga, berdasarkan hasil pengembangan model penentuan NJOP atas 

bangunan yang ditinjau dari variabel utama pada penelitian ini yaitu: luas lahan 
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terbangun dan jumlah lantai bangunan, keduanya memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pemodelan NJOP atas bangunan di wilayah studi kasus 

Kawasan Perkotaan Gisting Kabupaten Tanggamus. Nilai koefisien regresi yang 

dihasilkan yaitu berturut-turut sebesar  positif (+) 1.550,128 untuk luas lahan 

terbangun dan sebesar positif (+) 20.282,533 untuk jumlah lantai bangunan.  

Selanjutnya, untuk variabel lain yaitu: variabel usia bangunan, jarak dari pasar, 

dan jarak dari jalan utama, juga dihasilkan memiliki pengaruh terhadap penentuan 

NJOP atas bangunan. Variabel usia bangunan dan jarak dari pasar disimpulkan 

memiliki nilai signifikansi yang cukup tinggi yaitu masing-masing 0,016 dan 

0,010 dengan koefisien regresi berturut-turut sebesar negatif (-) 1.471,353 dan 

negatif (-) 270,241. Sedangkan variabel terakhir yaitu jarak dari jalan utama 

diketemukan memiliki pengaruh yang tidak signifikan (lemah) terhadap 

penentuan NJOP atas bangunan di wilayah studi kasus yaitu dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,534 dan koefisien regresi sebesar positif (+) 88,314. 

Adapun harga konstanta yang dihasilkan pada pemodelan ini yaitu sebesar negatif 

(-) 21.797,033 pada skala 1 penentuan NJOP atas bangunan. 

Keempat, dari uji hasil penentuan NJOP atas bangunan, pemanfaatan 

LIDAR menghasilkan harga NJOP atas bangunan sebesar Rp. 1.561.000,- per 

meter persegi. Nilai tersebut termasuk nilai yang over assessment sebesar 223% 

terhadap ketetapan NJOP atas bangunan di lokasi studi kasus yaitu sebesar Rp.  

700.000,- per meter persegi. Dan setelah dilakukan koreksi pada nilai tersebut, 

penelitian ini menghasilkan nilai NJOP atas bangunan sebesar Rp. 968.000,- per 

meter persegi dengan tingkat assessment ratio sebesar 138%. Demikian pula pada 

uji validitas yang dilakukan pada model penentuan NJOP atas bangunan, dimana 

keseluruhan rerata hasilnya sebesar Rp. 1.833.000,- per meter persegi dan 

memiliki nilai yang over assessment sebesar 102 persen terhadap harga ketetapan 

NJOP atas bangunan di lapangan. 

 

5.2. Rekomendasi 

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada para pihak 

terkait akibat adanya beberapa kelemahan studi yang merujuk pada hasil 

penelitian ini diantaranya: 
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Pertama, mengingat adanya keterbatasan peralatan, waktu dan dana serta 

data, penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan hanya pada koridor 

700 meter jalan Lintas Barat Sumatera sepanjang 1,5 km di pusat kawasan 

terbangun di kecamatan Gisting dengan jumlah sampel sebanyak 32 titik sampel. 

Oleh sebab itu perlu untuk dikembangkan penelitian dengan jumlah sampel yang 

lebih besar serta wilayah studi yang lebih luas seperti dengan batasan wilayah 

administrasi. Sehingga dapat memberikan model perhitungan NJOP atas 

bangunan yang lebih akurat dimana perhitungan pajak PBB-P2 pada umumnya 

dilakukan pada batasan terkecil satuan unit wilayah administrasi desa.  

Kedua, mengingat terdapat keterbatasan pada lokasi studi kasus yaitu 

lokasi penelitian kawasan perkotaan Gisting yang merupakan tipe perkotaan rural, 

maka data variansi jumlah lantai bangunan yang dihasilkan adalah minim dengan 

jumlah lantai bangunan tertinggi yang berhasil diidentifikasi adalah 4 lantai. 

Sehingga akan lebih objektif lagi jika pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan 

pada lokasi studi dengan tingkat variansi jumlah lantai bangunan bertingkat yang 

tinggi. 

Ketiga, model yang dihasilkan dari penelitian ini masih sebatas 

pengembangan model agregat yang menggambarkan akumulasi nilai NJOP atas 

bangunan dilokasi studi kasus. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan 

untuk membuat model prediksi melalui pola penentuan NJOP atas bangunan yang 

lebih rinci pada satuan unit persil.  

Terakhir, dari hasil analisis dijelaskan bahwa masih terdapat faktor lain 

pada penentuan NJOP atas bangunan. Oleh sebab itu, perlu untuk dikembangkan 

model penentuan NJOP atas bangunan dari variabel-variabel selain luas lahan 

terbangun, jumlah lantai bangunan, usia bangunan, jarak dari pasar dan jarak dari 

jalan utama, yaitu seperti: variabel kondisi bangunan, aksesibilitas, jarak dari 

fasilitas umum dan klasifikasi jenis pengunaan dan pemanfaatan bangunan 

gedung. Sehingga pemodelan penentuan zonasi NJOP atas bangunan menjadi 

lebih baik lagi. 
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