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ACARA 1 

PENILAIAN DENGAN METODE PERBANDINGAN DATA PASAR 

(Pertemuan 1 dan 2) 

 

Tujuan 

Mahasiswa mampu melaksanakan penilaian tanah (untuk selanjutnya disebut 

properti/aset) berdasarkan metode perbandingan data pasar. 

 

Dasar teori 

Penilaian dengan pendekatan perbandingan data pasar merupakan hasil estimasi 

yang didasarkan pada perbandingan antara properti subyek (properti yang akan 

dinilai) dengan properti pembanding yang identik, sejenis dan berkarakteristik 

serupa, yang telah terjual atau sedang terjadi penawaran jual-beli. Konsep dasar dari 

pendekatan perbandingan data pasar adalah bahwa nilai pasar suatu properti/aset 

adalah terkait langsung dengan harga properti pembanding pada pasar kompetitif. 

Analisis dengan pendekatan perbandingan data pasar fokus pada perbedaan-

perbedaan atribut yang melekat dalam kedua properti/aset tersebut, yaitu properti 

subyek dengan properti pembanding. Estimasi derajat perbedaan dan persamaan 

antara properti yang dinilai dengan properti pembanding  berdasarkan beberapa 

parameter antara lain hak kepemilikan, jangka waktu pembiayaan/angsuran, kondisi 

penjualan, pengeluaran yang harus dilakukan setelah pembelian, kondisi pasar, lokasi, 

karakteristik fisik, karakteristik ekonomi, peruntukan (zoning), komponen nilai 

bukan real properti. 

Jika ada beberapa karakteristik yang relatif sama (mirip) diharapkan akan 

memiliki nilai pasar yang cenderung sama pula. Atas dasar kondisi tersebut, maka jika 

ada sebuah properti/aset yang akan dinilai memiliki karakteristik yang hampir sama 

dengan karakteristik properti lainnya yang telah mengalami transaksi jual beli, maka 

nilai properti/aset yang akan dinilai tersebut dapat dinilai dengan cara 

membandingkan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing properti/aset. Inilah 



dasar teori dalam penilaian properti/aset berdasarkan metode perbandingan data 

pasar. 

Rumus umum yang digunakan:  

Nilai  Properti = Harga-harga properti pembanding  +  Penyesuaian perbedaan-

perbedaan 

 

Sedangkan untuk analisis dan penyesuaian data pembanding dapat diilustrasikan 

sebagai berikut: 

Komponen Tanda Dasar Penyesuaian Keterangan 

Lokasi + Lokasi PS lebih baik 

dari DP 

Lokasi di bulevar utama lebih baik 

dibandingkan di jalan biasa, lokasi daerah 

bebas banjir lebih dibanding daerah banjir 

Jenis dokumen 

kepemilikan 

+ Dokumen PS lebih 

baik dari DP 

Bagi suatu PT, HGB lebih baik dibandingkan 

dengan SHM 

Kondisi 

Pembiayaan 

+ Pembiayaan DP 

menggunakan kredit 

Harga jual kredit  lebih mahal dibandingkan 

tunai 

Kondisi 

transaksi 

+ Transaksi DP  tidak 

bebas ikatan atau 

penjual menjual 

dalam kondisi 

terpaksa 

Penjualan dalam kondisi terpaksa, harga 

jualnya lebih murah 

Karakteristik 

fisik properti 

+ PS lebih baik dari DP Bentuk tanah, topografi, dimensi 

Karakteristik 

ekonomi 

+ Secara ekonomis, PS 

lebih baik daripada 

DP 

Kualitas manajemen, biaya operasional, 

komposisi penyewa, perjanjian sewa 

Peruntukan 

dan 

penggunaan 

+ Penggunaan PS 

sudah HBU 

sedangkan DP 

belum optimal 

Gedung kantor di daerah komersial lebih 

tinggi nilainya dengan rumah tinggal di 

kawasan komersial 

Kondisi pasar + Kondisi pasar pada 

saat transaksi DP 

sedang lesu 

Saat krisis, harga properti jatuh, namun saat 

ini sudah membaik 

 



Bahan dan Alat: 

Bolpoint, kalkulator atau laptop, buku catatan lapang, kamera, Tape recorder, daftar 

isian pengumpul data. 

 

Langkah kerja : 

1. Identifikasi komponen/variabel/atribut properti/aset subyek yang akan dinilai, 

misal: lokasi, tanda bukti hak, komponen bangunan, bentuk tanah, elevasi, frontage 

dan lain-lain; 

2. Catat data tersebut di atas. Jika perlu buatlah dalam sebuah tabel agar lebih mudah 

membandingkan dengan properti/aset pembanding; 

3. Cari properti/aset pembanding yang yang telah terjadi transaksi pasar (jual beli) 

dan berkarakteristik sejenis;  

4. Identifikasi pembanding tersebut sesuai dengan komponen/variabel/atribut dari 

properti/aset subyek; 

5. Buat gradasi nilai, biasanya antara 0 – 9 atau 1 – 10, hal ini berfungsi untuk menilai 

kelebihan dan kekurangan pada setiap atribut/variabel yang dibandingkan. Untuk 

itu maka bandingkan masing-masing atribut/variabel untuk masing-masing 

properti/aset pembanding; 

6. Jumlahkan hasil nilai masing-masing komponen/variabel properti/aset 

pembanding; 

7. Pilih properti/aset pembanding yang mempunyai nilai akhir mendekati 0 (nol); 

8. Lakukan rekonsiliasi nilai untuk properti/aset subyek; 

 

Pendalaman Materi 

1. Jelaskan prinsip dasar penilaian tanah berdasarkan perbandingan data pasar. 

2. Apa syarat properti-properti yang dapat diperbadingkan untuk tujuan penilaian 

tanah berdasarkan perbandingan data pasar. 

 

 



ACARA  2 

PENILAIAN DENGAN METODE KAPITALISASI PENDAPATAN 

(Pertemuan 3 dan 4) 

 

Tujuan 

Agar mahasiswa mampu melakukan penilaian tanah/properti/aset berdasarkan 

metode kapitalisasi pendapatan. 

 

Dasar teori 

Metode kapitalisasi pendapatan ini lazim digunakan untuk menilai properti/aset yang 

menghasilkan pendapatan (producing income property), misal hotel, rumah makan,  

SPBU dan lain-lain yang sejenis penggunaannya. Inti dari metode kapitalisasi 

pendapatan adalah suatu pendekatan penilaian properti/aset yang mengacu pada 

pendapatan bersih per periode (biasanya tahun), yang diterima atas pengusahaan 

properti tersebut. Pendapatan bersih yang diperoleh properti/aset kemudian 

dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu guna memperoleh nilai 

pasar wajar properti/aset tersebut. Konsep metode kapitalisasi pendapatan 

menggariskan bahwa nilai suatu properti/aset merupakan fungsi dari pendapatan, di 

mana semakin tinggi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh properti/aset maka akan 

semakin tinggi pula nilai properti/aset tersebut. Dengan demikian maka, nilai suatu 

properti/aset merupakan hasil dari pendapatan bersih operasional dibagi dengan 

capitalization rate atau tingkat kapitalisasi suatu properti/aset. 

 

Bahan dan Alat 

Bolpoint, kalkulator, buku catatan lapang, recorder, kamera. 

 

 

 

 



Langkah kerja 

1. Estimasi pendapatan kotor potensial dari suatu properti/aset, biasanya 

merupakan pendapatan utama dari properti/aset tersebut. Misal sebuah rumah 

makan, maka pendapatan itu dipoeroleh dari hasil penjualan makanan; 

2. Kurangi pendapatan kotor potensial tersebut dengan vacancy (kekosongan); 

3. Estimasi pendapatan kotor lain-lain yang dihasilkan dari properti/aset tersebut. 

4. Jumlahkan pendapatan lain-lain dan pendapatan kotor potensial setelah 

pendapatan kotor potensial tersebut dikurangi vacancy, dan hasilnya adalah 

pendapatan efektif; 

5. Hitung outgoing secara keseluruhan; 

6. Pendapatan efektif dikurangi outgoing, bunga pinjaman, pajak dan biaya-biaya 

lain (termasuk biaya yang melekat pada fisik properti/aset) menghasilkan 

pendapatan bersih operasional; 

7. Tentukan capitalization rate dari properti/aset tersebut; 

8. Pendapatan bersih operasional dibagi dengan capitalization rate menghasilkan 

nilai properti/aset. 

 

Pendalaman Materi 

1. Jelaskan prinsip dasar dalam metode penilaian tanah menggunakan metode 

kapitalisasi pendapatan? 

2. Apa persyaratan yang diperlukan dalam melalukan penilaian properti/aset 

menggunakan metode penilaian kapitalisasi pendapatan? 

 

 

 

 

 

 

 



ACARA 3 

PENILAIAN DENGAN METODE BIAYA 

(Pertemuan 5 dan 6) 

 

Tujuan 

Agar mahasiswa mampu melakukan penilaian tanah/properti/aset berdasarkan 

metode biaya. 

 

Dasar teori 

 Penilaian melalui pendekatan biaya, seperti halnya pada pendekatan perbandingan 

dan pendekatan kapitalisasi pendapatan adalah didasarkan pada suatu 

perbandingan. Dalam pendekatan biaya, biaya untuk pendekatan membangun 

suatu property adalah dibandingkan dengan nilai bangunan lain yang telah 

terbangun. Hal ini disebabkan karena pasar biasanya mengkaitkan nilai dengan 

biaya, sedangkan pendekatan biaya adalah mencerminkan persepsi pasar (market 

thinking). Pembeli cenderung untuk membandingkan struktur bangunan yang telah 

ada dalam hal harga dan nilai sewanya dengan bangunan lain yang serupa dan juga 

dalam hal biaya untuk menciptakan bangunan baru dengan kegunaan fisik dan 

fungsi yang optimal. Pembeli menyesuaikan harga yang mereka bersedia untuk 

membayarnya melalui estimasi biaya untuk membawa struktur yang telah ada 

pada tingkat kegunaan fisik dan fungsi yang diharapkan. 

 Dalam menerapkan pendekatan biaya, penilai terlebih dahulu mengestimasi biaya 

untuk membangun bangunan baru atau pengganti bagi bangunan yang telah ada 

dan mengurangi biaya tersebut dengan semua penyusutan yang dibenarkan 

accured depreciation) dalam properti. Ketika nilai tanah dan keuntungan 

kepemilikan/ keuntungan pengembang ditambahkan dalam angka tersebut, maka 

hasilnya adalah indikasi nilai dari kepentingan kepemilikan dalam properti. 

 Data yang digunakan dalam pendekatan perbandingan pejualan seringkali 

mencerminkan reaksi pasar terhadap item-item yang didepresiasi/disusutkan. 



 Jumlah total dari penyusutan (accured depreciation) pada properti pembanding 

dapat diestimasikan melalui alokasi harga jual tanah dan pengembangannya 

(properti secara keseluruhan) dan kemudian menguranginya dengan kontribusi 

dari pengembangannya, yaitu yang diestimasi dan biaya pembuatan (reproduction 

cost) atau biaya penggantinya (replacement cost). Jika alokasi harga adalah kurang 

dari biaya reproduksi atau biaya penggantiannya, maka mengindikasikan terdapat 

penyusutan (accured depreciation). Dalam menerapkan pendekatan biaya, seorang 

penilai perlu untuk mengidentifikasi dan mengukur penyebab penyusutan dan 

mengaitkannya dengan properti subjek.  

 Nilai suatu properti/aset merupakan hasil dari nilai membangun bangunan baru 

dikurangi besarnya depresiasi/penyusutan yang terjadi 

 

Alat dan Bahan 

Bolpoint, kalkulator dan laptop, buku catatan lapang, recorder, camera. 

 

Langkah kerja: 

1. Tentukan properti/aset pembanding minimal 2 buah yang mempunyai 

karakteristik sejenis dan telah terjadi transaksi pasar; 

2. Identifikasi komponen fisik bangunan dari properti/aset pembanding tersebut; 

3. Kumpulkan data mengenai harga dari masing-masing komponen fisik bangunan 

tersebut, misal konstruksi utama, lantai, atap dan komponen yang lain; 

4. Jumlahkan hasil penghitungan setiap komponen fisik bangunan properti/aset 

pembanding tersebut dengan mengasumsikan membangun bangunan yang baru, 

biasanya dihitung berdasarkan satuan per m2; 

5. Kalikan hasil penghitungan setiap komponen tersebut dengan luas bangunan 

keseluruhan; 

6. Hasil dari perkalian pada point 5 di atas kemudian dikurangi dengan 

depresiasi/penyusutan yang terjadi pada bangunan tersebut; 



7. Hasil dari penghitungan nilai fisik bangunan tersebut, setelah dikurangi 

depresiasi/penyusutan kemudian digunakan sebagai pengurang dari nilai 

transaksi yang terjadi. 

8. Hasil pengurangan dari penghitungan pada point 7 di atas merupakan nilai tanah 

dari properti/aset tersebut. 

 

Pendalaman Materi 

1. Jelaskan prinsip dasar dalam metode penilaian tanah menggunakan metode 

kapitalisasi biaya? 

2. Apa persyaratan yang diperlukan dalam melalukan penilaian property 

menggunakan metode penilaian kapitalisasi biaya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACARA 4 

ESTIMASI NILAI TANAH/PROPERTI MENGGUNAKAN PERSAMAAN 
REGRESI  SEDERHANA 

(Pertemuan 7) 
 

Tujuan : Agar mahasiswa mampu melakukan estimasi atau perkiraan nilai 

tanah/property/asset subyek berdasarkan identifikasi nilai tanah 

pembanding dengan menggunakan analisis regresi sederhana. 

Sebagai contoh dalam hal ini akan diestimasi nilai tanah sebagai 

fungsi jarak tanah dari pusat kegiatan bisnis (CBD). 

Dasar teori :  Penerapan pendekatan perbandingan penjualan selain dilakukan 

dengan menggunakan metode plus minus atau persentase dapat 

pulaa dilakukan secara statistika, yaitu analisis regresi. Analisis 

regresi biasanya digunakan untuk melakukan prediksi nilai 

tanah dari variabel yang tidak diketahui nilainya dengan cara 

menentukan variabel yang diduga berpengaruh terhadap nilai 

tanah tersebut. Berdasarkan nilai dari masing-masing sampel 

setiap atribut yang dipilih kemudian data nilai tersebut dioleh 

untuk memperoleh formula atau rumus regresi. Pemilihan 

atribut tersebut harus benar-benar cermat, artinya secara umum 

atau teoritis atribut tersebut diduga berpengaruh terhadap nilai 

tanah, misal luas tanah. Prediksi nilai dalam hal ini didasarkan 

pada persamaan persepsi, yaitu yang menunjukkan hubungan 

antara variabel bebas (independent variable) dan variabel tak 

bebas (dependent variable). Persamaan regresi yang terbentuk 

adalah didasarkan pada informasi transaksi yang terjadi 

sebelumnya, sama seperti prosedur dalam perbandingan 

penjualan secara tradisional. Selanjutnya dari persamaan regresi 

yang telah terbentuk dapat digunakan untuk mengestimasi harga 

jual dari properti  subyek. 



 Terdapat dua keunggulan dari penggunaan analisis  regresi. 

Pertama, persamaan regresi ini dapat digunakan untuk menilai 

jumlah properti  yang sangat besar dengan cepat dan ekonomis. 

Kedua, persamaan regresi dapat digunakan untuk menerangkan 

bagaimana nilai tersebut diestimasi. 

 Analisis regresi yang digunakan sebagai alat analisis dalam 

pendekatan perbandingan penjualan di atas, selain mempunyai 

keunggulan juga terdapat kelemahan atau keterbatasan. 

Keterbatasan tersebut antara lain diperlukannya data yang lebih 

banyak dibandingkan dengan metode perbandingan penjualan 

yang lain dan metode ini kurang sesuai jika digunakan dalam 

mengestimasi nilai dari propeti-properti khusus atau propeti-

properti yang mempunyai keunikan khusus. Hal inilah yang 

menjadikan alasan mengapa analisis regresi ini lebih sering 

digunakan untuk melakukan penilaian obyek rumah tinggal 

secara misal daripada digunakan untuk propeti-properti 

komersial ataupun propeti-properti khusus seperti bandara, 

lapangan golf, pelabuhan laut, mal, dan sebagainya. 

Bahan dan 

Alat 

: Bolpoint, software EXCEL, SPSS atau Eviews,  

 

Langkah kerja 

1. Siapkan data nilai-nilai tanah yang letaknya bervariasi menurut jaraknya dari 

pusat kegiatan perekonomian (CBD) dalam satuan Rp/m2 yang selanjutnya 

disebut variable dependen disimbolkan Yi dan data jarak antara pusat CBD dengan 

letak dimana tanah-tanah tersebut  berada dalam satuan km atau m yang 

selanjutnya disebut variable independen disimbolkan Xi. 

2.  Misalnya diduga nilai tanah dipengaruhi oleh jarak antara letak tanah dengan CBD 

maka dikumpulkanlah data nilai tanah yang telah terjual dan data jarak tanah 

tersebut ke/dari CBD seperti pada tabel sebagai berikut. 



Tabel 1. Contoh data nilai tanah dan jaraknya dari CBD. 

No. Nilai Tanah/m2 (Rp.000) 

(Variabel Y) 

Jarak dari/ke Pusat Kota (CBD/Km) 

(Variabel X) 

1 150 3 

2 40 6 

3 51 4 

4 37 6 

5 20 9 

6 64 4 

7 305 1 

8 158 2 

9 36 7 

10 40 5 

 

3. Melihat tipe hubungan antara jarak tanah dari pusat kota dengan nilai tanah output 

data di atas menjadi persamaan regresi dengan hasil  sebagai berikut: 

Persamaan regresi sederhana untuk hubungan linier dapat ditunjukkan melalui 

persamaan sebagai berikut : 

ŷ = a + bx  …………………………………………………….. (1) 

di mana : 

ŷ = nilai yang diestimasi dari variabel tak bebas; 

a = konstanta atau intercept 

b = slope garis regresi (koefisien); dan 

x = nilai variabel bebas. 

Secara manual nilai konstanta (a) dan koefisien (b) dapat dihitung melalui 

formula sebagai berikut: 

 

∑xy-n.x.y 
b =  ……………………………………………………………..(2) 

∑x2-n(x)2 



 
    a = y - bx  …………………………………………………………………… (3) 

 

Berdasarkan data dari beberapa properti pembanding di atas dapat diestimasi 

besarnya nilai konstanta dan koefisien regresi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

b = 

 

2655 – 10.(4,7).(90.7) 
 

= 

 

-1607,9 
 

=  -30,862 
273 – 10.(4,7)2 52,1 

 

a = 90,7 + 30,862 (4,7) = 235,751 

 

Sehingga didapatkan persamaan regresi sebagai berikut : 

ŷ  = 235,751 – 30,862x1 ………………………………………………………………………………………………..  (4) 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dinyatakan bahwa nilai jual tanah yang 

diekspektasi atau expected land value (dalam ribuan rupiah) adalah sama dengan nilai 

konstanta (Rp235,751) dikurangi nilai slope atau gradient sebesar (Rp30,862) untuk 

setiap tambahan jarak (km) ke/dari pusat kota (CBD). 

 

No. 
Y 

(Rp 000) 

X 

(Km) 
X2 X.Y 

1 150 3 9 450 

2 40 6 36 240 

3 51 4 16 204 

4 37 6 36 222 

5 20 9 81 180 

6 64 4 16 256 

7 305 1 1 305 

8 158 2 4 316 

9 36 7 49 252 

10 46 5 25 230 

∑ 907 47 273 2655 

 Ymean = 90,7 Xmean = 4,7 



a. The Standard Error of the Estimate 

Setiap data seharusnya memiliki “the best fit” sebagaimana ditunjukkan dalam 

garis regresi, namun hal ini adalah hampir tidak mungkin karena hampir semua titik-

titik (scatter) tidak jatuh tepat pada garis regresi. Untuk itu adalah sangat perlu 

menunjukkan seberapa baik atau “fit” setiap data tersebut. The standard error of the 

estimate (Se) adalah digunakan untuk mengukur reabilitas dan dispersi sebagaimana 

tersebar dalam scatter diagram dari masing-masing sampel nilai aktual yang terdapat 

disekitar garis regresi. 

Sebagaimana standard deviasi, standard error yang lebih besar menunjukkan 

lebih besasr pula variabilitas tiap-tap titik disekitar garis regresi. Jika diasumsikan 

setiap titik terdistribusi dengan normal atau mempunyai distribusi normal, maka : 

o 68% titik akan jatuh pada daerah ±1.Se. 

o 95% titik akan jatuh pada daerah ±2.Se. 

o 99% titik akan jatuh pada daerah ±3.Se. 

Selain hal di atas beberapa hal penting yang perlu diketahui untuk membuat 

prediksi yang baik melalui analisis regresi adalah t-hitung, r-squared, dan beberapa 

indikator penting lainnya yang ditunjukkan dalam table hasil analisis regresi dengan 

menggunakan bantuan komputer (TSP 7.0). 

LS//Dependent Variable is Y 
Date : 18-7-2001 / Time: 18:20 
SMPI.range :1-10 
Number of observation : 10 

   

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT 2-TAIL.SIG 

C 

X 

235.75048 

-30.861804 

38.028671 

7.2782979 

6.19928 

-4.24025 

0.0003 

0.0028 

R-Squared 

Adjusted R-Squared 

S.E. of regression 

Log likelihood 

Durbin-Watson stat 

0.692068 

0.653576 

52.53499 

-52.68846 

2.820235 

Mean of dependent var 

S.D. of dependent var 

Sum of squared resid 

F-statiatic  

Prob (F-statiatic) 

90.70000 

89.25749 

22079.40 

17.97972 

0.002837 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh beberapa kesimpulan hasil 

sebagai berikut: 



o Se (The Standard error of estimate)  = 52.53499 

o Sb (The Standard error of coefficient)             = 7.2782979 

o Se (The coefficient of determination)  = 0.692068 

Standard error dari estimasi tersebut selanjutnya digunakan unfuk 

menghitung interval (an approxirnate confidence interval) nilai hasil estimasi melalui 

forrnula sebagai berikut: 

 

ŷ  ± (t)(Se) …………………………………………………………………………………… (5) 

 

4. Mengestimasi besarnya nilai bidang tanah pada jarak tertentu dari CDB 

Sebagai contoh: jika properti subjek terletak 2,5 kilometer dari pusat 

kota,maka estimasi nilai tanah per meter persegi dapat diestimasi sebagai berikut: 

ŷ =235,751-30,852(xi) …………………………………………………………….  (6) 

ŷ = 235,751 -30,862(2,5) = 158,59 

Interval = ŷ (r)(Se) = 158,59 ± (1,860X52,53499) 

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa interval nilai jual 

tanah per meter persegi tanah subjek adalah berkisar antara Rp 60.800,00 sampai 

dengan Rp 256.310,00. 

 

Pendalaman Materi 

1. Jelaskan prinsip dasar dalam metode penilaian tanah menggunakan persamaan 

regresi sederhana. 

2. Jelaskan tahapan-tahapan proses dalam mengestimasi nilai suatu bidang tanah 

berdasarkan persamaan regresi sederhana. 

3. Jelaskan indikator atau cara bagaimana untuk menunjukkan bahwa antara variabel 

bebas (jarak tanah ke CBD) dengan variable tidak bebas menunjukkan hubungan 

yang linier?  

 

 

 



ACARA 5 

ESTIMASI NILAI TANAH/ASET MENGGUNAKAN 

PERSAMAAN REGRESI LINIER BERGANDA 

(Pertemuan 8 dan 9) 

 

Tujuan   Agar mahasiswa mampu melakukan estimasi nilai tanah/aset 

subyek berdasarkan dugaan terhadap beberapa 

faktor/atribut/variabel dari tanah pembanding, dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda.  

 Mahasiswa dapat memformulasikan pengaruh dan hubungan 

antara faktor-faktor yang diduga mempengaruhi nilai tanah 

berdasarkan hasil analisis dari setiap atribut nilai tanah. 

Dasar teori :  Dalam pasar tanah, dimungkinkan ada banyak faktor/atribut 

yang mempengaruhi variabel tak bebas (dependent variable) 

yang dapat diterangkan dengan cukup baik oleh beberapa 

variabel bebas (independent variable). Oleh karena itu, 

penggunaan regresi berganda dirasa relevan untuk digunakan 

sebagai alat untuk mengetimasi nilai tanah. Regresi berganda 

adalah sebuah analisis regresi yang menggunakan lebih dari satu 

variabel bebas yang disuga relevan untuk menjelaskan variabel 

terikat. Regresi berganda ini secara matematik dapat 

dirumuskan sebagai persamaan seperti berikut: 

ŷ = a + b1x1 + b2x2 + ..... + bnxn 

di mana: 

X1 ...Xn adalah variabel bebas 

ŷ = nilai tanah 

 Interpretasi dari persamaan regresi berganda adalah hampir 

sama dengan interpretasi regresi sederhana. Kriteria yang paling 

umum digunakan untuk melihat seberapa besar variasi variabel 



bebas dalam menjelaskan variabel tak bebasnya, yaitu melalui 

estimasi r-squared (r2). Dalam analisis regresi berganda ini 

setiap variabel bebas harus dilakukan pengujian terhadap 

signifikansi pengaruhnya terhadap variabel tak bebasnya, yaitu 

dengan menganalisis t-hitung dari masing-masing variabel dan 

F-hitung untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas 

secara bersamasama atau simultan. 

Bahan dan 

Alat 

: Bolpoint, software EXCEL, SPSS atau Eviews,  

 

Langkah kerja 

1. Siapkan data transaksi jual beli tanah dan faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi harga jual tanah tersebut, misal: lebar depan, jarak tanah dari pusat 

kota, Jarak ke Fasum, dan luas tanah. Sajikan data tersebut dalam suatu table 

seperti Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Data nilai tanah dan beberapa faktornya 

No. 
Harga jual 

(dlm jutaan Rp) 
Lebar Depan 

(m) 
Lokasi 
(Km) 

Jarak Fasum 
(Km) 

Luas 
Tanah 
(m2) 

1 1.000 7 2 2 670 
2 300 9 5 6 250 
3 425 10 4 3 340 
4 120 20 4 6 120 
5 145 7 6 2 225 
6 130 5 5 1 145 
7 560 12 3 2 320 
8 925 8 3 1 540 
9 858 7 4 3 520 

10 105 9 4 5 100 
11 410 10 4 4 260 
12 850 14 3 3 480 
13 460 8 5 2 280 
14 740 10 2 4 400 
15 900 11 3 5 520 

 



2. Rumuskan model persamaan regresi lilier berganda sesuai dengan kondisi data di 

atasa. Dari data di atas maka persamaan regresinya dapat dirunuskan sebagai 

berikut: 

 

ŷ = a + blx1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + ε …………………………………………………… (1) 

 

Dalam hal ini: 

ŷ = nilai jual properti yang diestimasi; 

xl = lebar depan; 

x2 = jarak ke pusat kota; 

x3 = jarak ke fasum terdekat; 

x4 =  luas tanah; 

ε  = error term. 

 

3. Lakukan analisis dengan computer untuk memperoleh besaran-besaran statistic 

yang diharapkan. Dengan menggunakan bantuan komputer, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

LS//Dependent Varieblc is SP 

Date . l8-7-2001/Time : 18.30 

SMPL range : 1 - 15 

Number of observations : 15 

Tabel 2. Hasil analisis data menggunakan computer. 

 

 

 

 

 

 

 



VARIABLE COEFFICIENT STD ERROR T-START 2-TAILSIG 

C 315317016   0.0197 
LD -26572880 19752457 -1.3452949 0.2082 
JPK -7071402.4 8393841.9 -0.8424512 0.4192 
JF 1348689.6 147852.43 9.1218629 0.0000 
LT -1227997310 43524163 -2.8213595 0.0181 
R-Squared 0.979435 Mean of dependent var  5.29E+08 
Adj R-Squared 0.971209 S.D of dependent var  3.28E+08 
S.Eof 
regression 

55705942 Sum of squered 
resed 

 5.53E+16 

Log likelihood -285.7771 F-statistic 65.77047  
Durbin Watson 
star 

0.665808 Prob (F-
statistic) 

 0.000000000 

     
 

4. Tentukan persamaan pengestimasinya berdasarkan hasil analisis data tersebut. 

Dari data statistic dalam Tabel 2 tersebut dapat disusun predicting equation sbb: 

 

SPest = 315. 317 .016-26.572.88x1-7.071.402x2+1.348.690x3 -122.797.310 x4 

t-hit      (2.7729)         (-1.3453)       (-0.8425)       (9.7219)         (-2.8216) 

R2 = 0.9794 

Adj R2 = 0,9487 

 

5. Lakukan interpretasi hasil analisis dengan contoh sebagai berikut 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari keempat variabel bebas, 3 

variabel menunjukkan hubungan atau pengaruh yang signifikan terhadap variabel tak 

bebasnya, yaitu variabel lokasi, luas bangunan dan tanggal transaksi, yang 

ditunjukkan melalui nilai t-hitung yang lebih besar daripada t-tabel (1.812). Variabel 

yang tidak cukup signifikan pengaruhnya adalah variabel umur efektif bangunan. 

Selain pengaruh dari masing-masing variabel bebas, secara serempak atau bersama-

sama variabel-variabel bebas juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel tak bebasnya, yaitu ditunjukkan dengan nilai F-hitung sebesar 119,07 (lebih 

besar daripada F-tabel). 



Untuk mengetahui seberapa besar variasi dari variabel bebas dapat 

menjelaskan varlabel tak bebasnya, maka dapat dilihat dari nilai r-squared-nya (r2). 

Semakin tinggi nilai r2, maka menunjukkan semakin besar pula variasi variabel-

variabel bebas menjelaskan variasi variabel tak bebasnya, dan demikian sebaliknya. 

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa nilai r-squared dari regresi adalah 

0,979435 atau 97,94% yang mengandung arti bahwa 97,94% variasi variabel bebas 

menjelaskan variasi variabel tak bebasnya. Namun ada anggapan yang menyatakan 

bahwa nilai r-squared dapat ditingkatkan dengan menambah variabel bebas, 

meskipun hubungan antara variabel bebas tersebut dengan variabel tak bebas sangat 

lemah. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dimodifikasi rnenjadi Adjusted r-

squared. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh hasil Adjusied r-squared 

sebesar 0,971209. 

 

6. Lakukan prediksi harga jual tanah jika diketahui data tanah, dengan contoh sbb: 

Hasil analisis regresi sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya digunakan 

untuk meprediksi nilai jual dari properti subjek. Sebagai contoh, jika properti subjek 

merupakan properti yang berlokasi 3 kilometer dari pusat kota dan memiliki umur 

efektif 2 tahun dan luas bangunan 460 m2, maka berdasarkan persamaan hasil 

analisis regresi dapat ditentukan estimasi atau prediksi harga jual properti sebagai 

berikut: 

 

SPest = 315.317.016 -26.572.880(3) -7.071.402(2) + 1.348.690(460) 

SPest = Rp 841 .852.787,00 

Dengan interval: Rp 841.852.787,00 ± (1.812) (55.705.942) 

Rp 740.973.622,00 sampai dengan Rp 942.791.960,00 

 

Lebih lanjut untuk mengembangkan hasil regresi ini supaya dapat dijadikan 

model yang lebih baik, maka dipandang perlu untuk rnempertimbangkan variabel-

variabel kualitatif (dummy variable) seperti ada tidaknya fasilitas telepon, kondisi 



lingkungan, dan sebagainya. Selain itu untuk menjadikan hasil regresi menjadi model 

yang baik dan akurat juga perlu dipertimbangkan model nonlinier dan melakukan 

pengujian ekonomerika, yaitu meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas 

dan uji otokorelasi untuk data runtut waktu atau time series. 

 

Pendalaman Materi 

1. Jelaskan prinsip dasar dalam metode penilaian tanah menggunakan persamaan 

regresi linier berganda. 

2. Jelaskan tahapan-tahapan proses dalam mengestimasi nilai suatu bidang tanah 

berdasarkan persamaan regresi linier berganda. 

3. Jelaskan apa kelebihan dan kelemahan pemanfaatan metode persamaan  linier 

berganda untuk melakukan estimasi terhadap suatu nilai tanah . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACARA 6 

QUALITY RATING VALUE ESTIMATION (QRVE) UNTUK  

PENILAIAN MASSAL DAN INDIVIDUAL 

(Pertemuan 10) 

 

Tujuan 

Agar Taruna/Mahasiswa mampu melakukan penilaian aset/properti baik secara 

individual ataupun massal dengan menggunakan teknik penilaian sederhana yaitu 

QRVE serta mampu melatih konsistensi penialai di dalam menentukan bobot dan nilai 

dari setiap atribut/variabael yang diduga berpengaruh.  

 

Dasar Teori :  

Adalah suatu teknik penilaian sederhana dengan menggunakan penghitungan rata-

rata tertimbang (weight) dan nilai tingkatan (scores) tertentu pada setiap variabel 

yang dianggap/diduga mempengaruhi nilai untuk sub market tertentu (Hartoyo, 

2003:2 dimodifikasi).  

 

Bahan dan Alat: 

Laptop/PC Computer dengan Software Microsoft Exel, Bollpoint, Kertas/Buku 

 

Langkah-langkah: 

Secara garis besar langkah-langkah untuk penilaian dengan teknik QRVE adalah : 

1. Tentukan variabel yang diduga mempengaruhi nilai dan berikan bobot angka 

tertimbangnya (weight); 

2. Baik properti subyek maupun properti pembanding diberikan nilai tingkatan 

(scores) pada setiap variabel yang telah ditentukan, lazimnya berkisar antara 

1-10; 



3. Nilai-nilai tingkatan (scores) setiap variabel dikalikan dengan bobot angka 

tertimbangnya (weight) untuk menghasilkan total nilai tingkatan kualitas 

(quality scores/QS). 

Secara matematis, total nilai tingkatan kualitas (QS) adalah : 

QSi = Wt . St 

QSi  = Total nilai tingkatan kualitas untuk properti i 

Wt  = Bobot angka tertimbang (weight) untuk variabel t 

St = Nilai tingkatan (scores) untuk variabel t. 

 

Dari formula tersebut di atas, hasil penghitungan QSi akan diturunkan / dimasukkan 

ke dalam bentuk regresi linier sederhana, sehingga akan membentuk sebuah 

persamaan sebagai berikut : 

Y = α + β(QSi) 

di mana : 

Y   = Estimasi nilai properti/aset (kriterium) 

α dan β  = Parameter (konstanta dan koefisien regresi)  

QSi   = Total nilai tingkatan kualitas properti i 

Contoh aplikasi 

Berdasarkan hasil survei, diperoleh data transaksi jual beli dalam waktu dan wilayah 

tertentu yang berkarakteristik sejenis. 

Properti 
Pembanding 

Nilai Transaksi (Rp) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

140.000.000,- 

180.000.000,- 

212.000.000,- 

207.500.000,- 

165.000.000,- 

227.750.000,- 

185.000.000,- 

200.000.000,- 



1. Setelah diperoleh data / informasi tersebut, tentukan variabel yang diduga 

berpengaruh terhadap nilai dan tentukan pula bobot angka tertimbangnya 

(weight). Misal : 

No. Variabel Bobot Kode 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Luas tanah 

Lokasi 

Lebar jalan 

Bentuk tanah (proporsional) 

Frontage 

Elevasi tanah 

30 

30 

15 

10 

10 

5 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

- Total bobot 100 - 

2. Kemudian setelah setiap variabel yang diduga mempengaruhi nilai diberikan 

bobot angka tertimbangnya (weight), maka berikutnya adalah setiap variabel 

tersebut kita berikan / tentukan nilai tingkatannya (scores).  

3. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai QSi yaitu merupakan jumlah total dari 

hasil perkalian antara nilai tingkatan (scores) dengan bobot angka 

tertimbangnya (weight) setiap variabel. 

Properti 
V1 

30 

V2 

30 

V3 

15 

V4 

10 

V5 

10 

V6 

5 
QSi 

1. 5 5 8 6 5 5 555 

2. 6 5 8 7 7 8 630 

3. 7 8 10 6 5 5 735 

4. 6 8 10 7 5 5 715 

5. 6 5 8 6 5 5 585 

6. 6 8 10 6 7 8 740 

7. 5 5 8 6 7 8 590 

8. 6 8 10 6 5 5 705 

- - - - - - - - 

Subyek 6 8 10 7 5 5 715 



 

Kemudian data total nilai tingkatan kualitas (QSi) dari properti pembanding tersebut 

kita analisis dengan alat analisis regresi linier sederhana, yaitu dengan program SPSS, 

E-Views, Micro TSP atau dapat juga dihitung secara manual. Hasilnya (yaitu 

persamaan garis regresi) kita gunakan sebagai alat untuk menilai properti subyek. 

Teknik ini dapat digunakan untuk keperluan penilaian individual dan dapat pula 

digunakan untuk penilaian massal. Adapun hasil dari regresi tersebut adalah sebagai 

berikut. 

Analisis Regresi/Regression Output : 

Constant 13795,502 

Stdr Err. Of Y Estimation 7780295,82 

R Squared 0,80367675 

No. of Observation 8 

Degrees of Freedom 6 

 

X Coefficient  301124,452 

Stdr Err. Of Coef. 60759,6924 

T Value 4,95599039 

T Table : 2,447  

 

Sehingga nilai properti subyek adalah 

= 13795,502 + 301124,452 x 715 

= 215.317.778,7,- 

= Rp. 215.318.000,- (pembulatan) 

 

Nilai tersebut masih dapat ditolerir/ditoleransi, yaitu : 

Nilai batas atas 

= 215.318.000 + 301124,452 

= 215.619.125,- 



= Rp. 215.620.000,- (pembulatan) 

 

Nilai batas bawah 

= 215.318.000 - 301124,452 

= 215.016.875,- 

= Rp. 215.017.000,- (pembulatan) 

 

Beberapa catatan : 

1. Formula dapat / layak untuk digunakan jika : 

a. T Value > T Table 

b. Besarnya nilai R Squared berada pada kisaran 0,8 – 0,9, dan tidak terlalu 

ekstrim (mendekati angka 1 atau berada di bawah angka 0,8) 

 

Pendalaman Materi 

1. Jelaskan prinsip dasar dalam metode QRVE baik untuk penilaian individual 

maupun penilaian massal. 

2. Jelaskan tahapan-tahapan proses dalam mengestimasi nilai aset/properti dengan 

menggunakan metode QRVE. 

3. Jelaskan apa kelebihan dan kelemahan pemanfaatan metode ini jika dibandingkan 

dengan metode  persamaan  linier berganda untuk melakukan estimasi terhadap 

suatu nilai aset/properti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACARA 7 

ASSESSMENT SALES RATIO (ASR)  

EVALUASI TERHADAP HASIL PENILAIAN MASSAL  

(Pertemuan 11) 

 

Tujuan 

Agar Taruna/Mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap tingkat keakuratan 

hasil penilaian massal terhadap nilai pasarnya (market value).  Perlu diingat bahwa 

hasil akhir dari penilaian massal adalah estimasi nilai property. Sebelum digunakan 

untuk pengambilan keputusan, misalnya untuk penetapan pajak, maka estimasi nilai 

property hasil penilaian massal tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk menguji 

tingkat keakuratannya.  

 

Dasar Teori :  

Evaluasi terhadap produk akhir penilaian massal ini umumnya dilakukan melalui 

analisis assessment sales ratio (ASR) atau pendekatan statistik lainnya. ASR dapat 

didefinisikan sebagai perbandingan antara nilai penetapan terhadap nilai pasarnya. 

Dalam penilaian massal yang sering dilakukan dalam penilaian pajak properti, nilai 

pajak properti yang ditetapkan tidak selalu sama dengan indikator-indikator nilai 

pasarnya. Namun jumlah nilai pajak properti yang lebih tinggi dari nilai pasar (over 

assessment) akan seimbang dengan jumlah nilai pajak properti yang lebih rendah dari 

pasar (under assessment), sehingga secara keseluruhan rasio akan berada pada 

kisaran 100 persen. Dalam kondisi ini tingkat penetapan pajak properti berada level 

proporsional terhadap nilai pasarnya, dan dapat dikatakan akurat. 

Menurut Hartoyo (1998, 3), hasil dari studi ASR dapat digunakan untuk 

berbagai hal sebagai berikut. 

1. Pemeliharaan assessment pada tingkat (level) yang dapat diterima, dengan analisis 

tendensi sentral. Kinerja penilaian selalu diuji dan dievaluasi sehingga apabila 

terdapat lokasi/daerah yang mempunyai rata-rata ASR terlalu tinggi (over 



assessment) atau terlalu rendah (under assessment) maka dapat segera diketahui 

dan diperbaiki. 

2. Penentun lokasi/daerah yang perlu dilakukan penilaian ulang (revaluation) dengan 

analisis variabilitas. 

3. Pemeliharaan keadilan (equity) dalam penetapan pajak agar konsisten baik melalui 

analisis regresivitas atau progresivitas. 

Standar assessment level yang dapat dijadikan acuan dalam pengukuran ASR 

adalah standar yang ditetapkan oleh International Association of Assessing Officers 

(IAAO). IAAO telah memberikan rekomendasi ukuran ASR yang dapat diterima agar 

tercipta keseragaman dan keadilan pajak properti bagi negara-negara di dunia. 

Standar assessment level untuk tahun 2013 sebagai berikut. 

Tabel.1 Standar Assessment Level 
 

Jenis Properti (Umum) Jenis Properti (Spesefik) 
Nilai Tendensi 

Sentral 
Rentang COD 

Residensial (termasuk 
kondominium perumahan) 

Daerah yang lebih baru atau lebih 
homogen 

0,90-1,10 5,0-10,0 

Residensial  Daerah heterogen yang lebih tua 0,90-1,10 5,0-15,0 
Residensial lainnya Pedesaan, musiman, rekresasi, 

perumahan produksi, 2-4 
perumahan unit keluarga 

0,90-1,10 5,0-20,0 

Properti menghasilkan 
pendapatan 

Sifat daerah yang lebih besar 
diwakili oleh sampel yang besar 

0,90-1,10 5,0-15,0 

Properti menghasilkan 
pendapatan 

Sifat daerah yang kecil diwakili 
oleh sampel yang kecil 

0,90-1,10 5,0-20,0 

Lahan kosong  0,90-1,10 5,0-25,0 
Real dan personal properti 
lainnya 

 0,90-1,10 Bervariasi 
tergantung 

kondisi lokal 

Sumber: IAAO (2013,17) 
 

Elriza dalam Jurnal EMBA (2013, 1377) menyatakan bahwa Standard on Ratio 

Studies IAAO 2010 memberikan rekomendasi bahwa tingkat ASR untuk semua objek 

pajak dalam suatu daerah seharusnya berada dalam kisaran 10 persen dari tingkat 

rasio yang diinginkan yaitu antara 90% - 110%. Standar pengukuran akurasi 

penetapan objek pajak terhadap nilai pasar menurut IAAO tersebut adalah: 

1. jika mean/median > 1,10 (110%) berarti over-assessment; 

2. jika mean/median < 0,90 (90%) berarti under-assessment; 



3. jika mean/w-mean > 1,10 (110%) berarti terjadi regresivitas; 

4. jika mean/w-mean < 0,90 (90%) berarti terjadi progresivitas. 

Bahan dan Alat: 

Laptop/PC Computer dengan Software Microsoft Exel, Bollpoint, Kertas/Buku 

 

Langkah-langkah: 

Beberapa tahapan analisis ASR menurut Harjanto (2011, 122), adalah sebagai 

berikut: 

1. Menghitung distribusi frekuensi dan histogramnya. 

2. Mengukur tendensi sentral (nilai tengah, rata-rata, dan rata-rata tertimbang). 

3. Membandingkan tiap komponen hasil pengukuran tendensi sentral. 

4. Mengukur variabilitas (Coefficient of Variation/COV dan Coefficient of 

Dispersion/COD). 

5. Evaluasi hasil (uji normalitas, uji level of assessment, uji perbedaan level of 

assessment di antara kelompok properti dan kecenderungan 

regresivitas/progresivitas). 

 Assessment ratio dapat dihitung dengan rumus: 

 ................................................................................................................................(1) 

di mana: 
AR = assessment ratio 
Ai = assessment value (dalam penelitian ini adalah NPOP) 
Si = sales value (dalam hal ini adalah nilai pasar properti) 
 

Pengukuran tendensi sentral terdiri dari median (nilai tengah), mean (nilai 

rerata), dan weighted mean (rerata tertimbang). 

1. Median atau nilai tengah diukur dengan cara mengurutkan data AR semua sampel 

dari nilai rasio yang paling kecil sampai yang paling besar kemudian ditentukan 

nilai tengahnya. Penelitian ini menggunakan sampel dengan jumlah genap sehingga 

nilai tengah ditentukan dengan rumus: 



 ............................................................................................................(2) 

di mana: 

        = median 

nta dan ntb  = data rasio tengah 
 

2. Mean atau nilai rerata adalah jumlah keseluruhan pengamatan dibagi dengan 

jumlah pengamatan, atau dapat dirumuskan dengan: 

 .............................................................................................................(3) 

di mana: 

  = rerata 

  = tingkat assessment ratio pengamatan 

   = jumlah pengamatan 

 
3. Weighted mean atau rerata tertimbang 

Weighted mean atau rerata tertimbang merupakan rerata yang dilakukan dengan 

pembobotan yang dapat dirumuskan dengan: 

 =  ..........................................................................................................(4) 

di mana: 

   = rerata tertimbang 

 = jumlah nilai penetapan 

  = jumlah nilai pasar properti 

Pengukuran variabilitas, digunakan untuk mengetahui tingkat keseragaman dan 

tingkat variabilitas penetapan. Pengukuran ini juga berguna untuk melihat kinerja 

penilaian atau penetapan sehingga dapat diketahui apakah perlu dilakukan penilaian 

ulang atau tidak. Pengukuran variabilitas bisa dilakukan dengan cara menghitung 

koefisien variasi (coefficient of variation/COV) serta koefisien penyebaran (coefficient 

of dispersion/COD). COV dapat dicari dengan rumus: 



 .........................................................................................................................(5) 

di mana: 

 = tingkat assessment ratio pengamatan 

 = rerata pengamatan 

 = jumlah pengamatan 

[ ] = nilai absolut 

 

Selain itu, pengukuran variabilitas bisa diketahui melalui pengukuran koefisien 

penyebaran (coefficient of dispersion/COD). COD digunakan untuk mengukur variasi 

harga jual properti terhadap assessment value. Secara matematis COD dapat 

dirumuskan: 

........................................................................................................................... (6) 

di mana: 

 = tingkat assessment ratio pengamatan 

 = nilai tengah pengamatan 

 = jumlah pengamatan 

[ ] = nilai absolut 

 


