
MODUL 2 

PENDEKATAN PERBANDINGAN DATA PASAR 

 

Metode perbandingan data pasar sering juga disebut 

sebagai metode perbandingan harga jual. Dasar pemikiran 

utama dari pendekatan perbandingan data pasar adalah 

bahwa nilai pasar dan properti adalah terkait langsung 

dengan harga properti pembanding pada pasar yang 

kompetitif. Nilai pasar diestimasi melalui perbandingan 

subjek properti dengan properti lain yang sejenis yang 

telah terjual atau sedang terjadi penawaran jual-beli. 

Analisis perbandingan dalam pendekatan perbandingan 

data pasar terfokus pada perbedaan-perbedaan datam hal 

legalitas, fisik, lokasional dan karakteristik ekonomi 

antara properti subjek (properti yarg dinilai) dengan 

properti pembandingnya yang serupa/sejenis serta atas 

perbedaan dalam hal hak-hak yang terkandung dalam 

properti (property right conveyed), tanggal penjualan, 

motivasi penjual dan pembeli, dan sistem 

pendanaan/pembiayaan dari masing-masing transaksi 

penjualan. 

Dalam melakukan penilaian, diharapkan dikumpulkan 

sebanyak mungkin data pembanding. Beberapa ahli penilai 

menyebutkan minimal diperlukan 8 (delapan) data 

pembanding sebagai syarat untuk melakukan penilaian 

dengan metode perbandingan data pasar. Di Indonesia 

pada umumnya syarat tersebut sulit dipenuhi, kecuali 

pada lingkungan pemukiman. Data pembanding yang lazim 

diperlukan untuk penilaian properti di Indonesia 

minimal 3 (tiga) data. 

1. Prinsip-prinsip dalam Pendekatan Perbandingan Data 

Pasar 



Dalam pendekatan perbandingan data pasar ini ada 

beberapa prinsip yang berkaitan, antara lain: 

1. Penawaran dan Permintaan 

Harga properti merupakan hasil negosiasi antara 

penjual dan pembeli. Permintaan diestimasi dengan 

mempertimbangkan jumlah pengguna potesial dari suatu 

properti tertentu, kekuatan beli, selera dan 

preferensinya. Sedangkan penawaran dianalisis 

denganfokus pada properti-properti yang tersedia 

yang belum terjual atau kosong baik yang masih dalam 

konstruksi maupun dalam perencanaan. Jika jumlah 

penawaran tetap dan permintaan akan jenis properti 

tertentu tinggi, maka harga akan cenderung naik dan 

sebaliknya jika pemintaan turun, maka harga 

cenderung turun. 

2. Substitusi 

Nilai dari suatu properti cenderung ditentukan oleh 

harga yang seharusnya dibayar untuk mendapatkan 

properti pengganti/substitusi dengan utilitas yang 

serupa. Berdasarkan prinsip substitusi, bila 

terdapat dua properti yang serupa dan sejenis maka 

properti yang mempunyai harga penawaran yang paling 

murah yang akan dipilih terlebih dahulu. 

3. Keseimbangan 

Sejalan dengan perubahan populasi, daya beli dari 

selera serta preferensi konsumen, permintaan selalu 

lebih besar setiap waktu, dan penawaran dipenuhi 

dari pembangunan baru dan perubahan bangunan lama. 

Keseimbangan antara permintaan dan penawaran berubah 

setiap waktu. Aspek lain dari prinsip ini adalah 

bahwa hubungan antara tanah dan pengembangannya 

(bangunan) dan hubungan antara sebuah properti 



dengan lingkungannya keduanya haruslah seimbang 

untuk mencerminkan nilai pasarnya yang aktual. 

4. Eksternalitas 

Nilai properti sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

di luar properti, seperti faktor lingkungan, 

peraturan dan hal-hal khusus lainnya. Pengaruh 

eksternal tersebut dapat bersifat positif ataupun 

negatif dalam mempengaruhi nilai properti. Sebagai 

contoh: pembangunan ekonomi atau keadaan depresi 

dapat mempengaruhi pasar properti dan selanjutnya 

akan berpengaruh pada nilai properti. Untuk itu 

dalam melakukan penilaian, penilai harus 

menganalisis lingkungan persekitaran (neighborhood) 

dari properti untuk mengidentifikasi semua pengaruh 

eksternal yang signifikan. 

2. Kondisi dan Batasan 

Pendekatan perbandingan data pasar adalah metode 

penilaian tanah yang paling baik dan paling 

mencerminkan keadaan pasar. Namun dalam penerapan 

pendekatan ini terdapat juga kondisi dan batasan-

batasan tertentu yang menjadi syarat bahwa pendekatan 

tersebut dapat diaplikasikan secara akurat, antara 

lain: 

 Pendekatan perbandingan data pasar dapat 

diterapkan untuk semua tipe kepentingan riil 

properti ketika terdapat data transaksi-transaksi 

terkini yang cukup untuk mengindikasikan pola 

nilai di pasar. 

 Ketika jumlah transaksi pasar tidak mencukupi, 

penerapan pendekatan perbandingan data pasar 

mungkin terbatas, terutama untuk properti khusus 

yang jarang diperjualbelikan di pasar seperti 



pelabuhan, lapangan udara, museum, bangunan 

sekolah/kampus dan properti-properti sejenisnya.  

 Ketika kondisi ekonomi berubah secara cepat, 

kegunaan dari pendekatan perbandingan data pasar 

mungkin terbatas. Sebagai contoh: perubahan 

peraturan tentang pajak pendapatan dan zoning, 

ketersediaan dana dan biaya pendanaan, atau 

terdapatnya penawaran properti yang serupa mungkin 

menyebabkan harga jual dari properti pembanding 

yang mempunyai kegunaan serupa menjadi indikator 

nilai yang tidak dapat diandalkan dari properti 

subjek. 

 Pendekatan perbandingan data pasar mempunyai daya 

penerapan yang tinggi dan meyakinkan ketika 

tersedia data yang mencukupi. 

 Penilaian untuk properti yang menghasilkan 

pendapatan (income. producing property) biasanya 

menyangkut analisis detail mengenai pendapatan, 

pembelanjaan, rate dan faktor-faktor lain yang 

merupakan bagian dari pendekatan kapitalisasi 

pendapatan untrrk penilaian. 

 

3. Data yang Diperlukan dan Sumbernya 

Untuk menerapkan pendekatan perbandingan data pasar, 

seorang penilai perlu mempertimbangkan data 

penjualan, kondisi penawaran properti yang sejenis, 

larangan-larangan khusus (restrictions) yang melekat 

pada hak atas properti, banyaknya properti-properti 

yang menjadi pesaing dan selanjutnya membandingkan 

dengan properti subjek. Oleh karena itu, seorang 

penilai harus mengadakan riset mengenai pasar, hak-

hak yang terkandung dalam properti, jangka waktu 



pembiayaan. motivasi pembeli/ peenjual, dan tanggal 

transaksi penjualan properti serta detail dari 

lokasi properti, kondisi fisik dan fungsional serta 

karakteristik pendapatan yang dihasilkan. 

Jika properti sejenis diperjualbelikan dalam 

lingkungan persekitaran atau kawasan pasar yang sama 

dengan properti subjek, penelitian mungkin dibatasi 

terhadap batas-batas lingkungan persekitaran atau 

pasarnya. Setelah semua informasi penjualan 

dikumpulkan dan dianalisis, data tersebut dihimpun 

dalam Market Data Gid yaitu semacam tabel yang 

memuat data properti subjek dan properti pembanding. 

Setiap perbedaan penting di antara properti subjek 

dengan properti pembanding yang dapat mempengaruhi 

nilai dipertimbangkan sebagai elemen perbandingan. 

 

4. Prosedur Penerapan 

Penerapan pendekatan perbandingan data pasar, 

seorang penilai biasanya mengikuti sistematika atau 

prosedur sebagai berikut. 

1) Meneliti pasar untuk mendapatkan informasi 

transaksi penjualan dan mendapatkan daftar 

properti-properti sejenis dengan properti subjek 

yang sedang ditawarkan atau ditransaksikan. 

2) Melakukan verifikasi informasi dengan 

mengkonfirmasi data apakah memenuhi keakuratan dan 

sesuai dengan kenyataan serta memastikan apakah 

data transaksi yang diperoleh mencerminkan keadaan 

sebagaimana disyaratkan oleh kriteria pasar wajar. 

3) Memilih unit pembanding yang sesuai (seperti 

rupiah per meter, per meter persegi, per meter 

kubik atau per multiplier pendapatan) dan 



mengembangkan analisis perbandingan untuk tiap 

unit.  

4) Membandingkan properti subjek dan properti 

pembanding dengan menggunakan elemen-elemen 

pembanding yang sesuai dan mengadakan penyesuaian 

terhadap harga penjualan dari properti 

permbanding. 

5) Melakukan rekonsiliasi berbagai indikasi nilai 

yang dihasilkan dari analisis perbandingan ke 

dalam indikasi nilai tunggal (single value 

indication) atau dalam range nilai (untuk kondisi 

pasar yang kurang pasti). 

 

5. Unit-Unit Perbandingan 

Setelah data penjualan dikumpulkan dan diverifikasi 

maka selanjutnya analisis yang sistematis dilakukan 

terhadap data-data pembanding. Oleh karena unit-unit 

serupa harus dibandingkan, setiap harga jual 

properti pembanding harus ditetapkan/dinyatakan 

dalam batas yang sesuai dengan unit-unit pembanding. 

Unit-unit perbandingan yang dipilih tergantung pada 

masalah penilaiannya. Sebagai contoh: properti 

apartemen seringkali  dianalisis berdasarkan atas 

harga per apartemen dan harga per unit/ruangan, 

tetapi harga per meter persegi dari luas kotor 

bangunan atau luas lantai sewa adalah lebih umum 

digunakan. Properti pergudangan dan industri mungkin 

dipakai dasar pertimbangan secara per meter persegi 

dari luas kotor bangunan atau harga per meter kubik 

cari kapasitas gudang penyimpanan. 

Unit-unit pembandingan digunakan untuk 

memudahkan perbandingan antara properti subjek dan 

properti pembanding. Karena kebanyakan properti 



dapat dianalisis dengan beberapa unit pembanding, 

penilai harus menerapkan semua unit pembanding yang 

sesuai membandingkan hasil dari setiap aplikasi dan 

menguji alasan yang menyebabkan besar/kecilnya 

variasi nilai yang dihasilkan. 

Penyesuaian (adjusment) dapat dilakukan baik 

berdasarkan total nilai properti atau berdasarkan 

unit-unit penbanding seperti harga per meter persegi 

dari luas kotor bangunan. Penyesuaian seringkali 

dilakukan terhadap hak-hak yang ada pada properti, 

pendanaan, kondisi/ motivasi penjualan kondisi 

pasar, karakteristik fisik dan tanggal penjualan 

terhadap total harga jualnya. Unit-unit perbandingan 

seperti multiplier pendapatan dan tingkat pendapatan 

tidak dilakukan penyesuaian dalam analisis 

perbandingan data pasar tetapi penilai harus 

mempertimbangkan mengapa unit-unit tersebut 

berbeda/bervariasi di antara properti-properti 

tersebut. Perbandingan-perbandingan data pasar 

dianalisis untuk mengetahui hasil dari setiap unit-

unit perbandingan tersebut dan menyeleksi unit 

perbandingan yang sesuai dengan properti subjek 

untuk dinyatakan dalam rekonsiliasi nilai. 

 

6. Elemen-Elemen Perbandingan 

Elemen-elemen perbandingan adalah karakteristik dari 

properti dan transaksi yang menyebabkan harga yang 

dibayar untuk suatu properti tersebut bervariasi. 

Penilai perlu mempertimbangkan dan membandingkan 

semua elemen perbedaan antara properti pembanding 

dan properti subjek yang dapat mempengaruhi 

nilainya. Penyesuaian-penyesuaian terhadap perbedaan 

dilakukan terhadap nilai dari setiap properti 



pembanding untuk menjadikan pembanding-pembanding 

tersebut sama dengan properti subjek pada suatu 

tanggal penilaian. Penyesuaian untuk perbedaan-

perbedaan dalam elemen perbandingan mungkin 

dilakukan terhadap total harga properti atau harga 

pasar per unit. Namun unit harga yang digunakan 

haruslah konsisten diterapkan terhadap baik properti 

subjek maupun properti-properti pembanding. 

Terdapat 6 (enam) elemen perbandingan yang 

seharusnya dipertimbangkan dalam analisis 

perbandingan data pasar yaitu: 

a) hak-hak yang terkandung dalam kepemilikan 

properti, 

b) hal-hai pendanaan, 

c) kondisi Penjualan, 

d) tanggal penjualan/ kondisi pasar, 

e) lokasi, 

f) karakteristik fisik. 

Elemen-elemen lain dari perbandingan yang 

mungkin relevan untuk dipertimbangkan sebagai elemen 

perbandingan antara lain termasuk karakteristik 

pendapatan yang dihasilkan, seperti penyewaan 

campuran (tenant mix), panjang pendeknya waktu 

kontrak, klausul-klausul penyewaan,  sejarah 

manajemennya serta zoning dan aksesibilitasnya. 

 

7. Penyesuaian 

Penyesuaian (adjusment) dapat diterapkan untuk 

membandingkan properti dalam bentuk persentase atau 

dalam bentuk satuan uang (dollars, rupiah, dan 

sebagainya). Penyesuaian dapat dilakukan dalam 

berbagai cara, tergantung atas bagaimana hubungan di 

antara dua properti atau lebih yang dibandingkan 



yang mencerminkan keadaan pasar. Hubungan tersebut 

dikonversi ke dalam perhitungan aljabar dan 

persamaan yang digunakan untuk menentukan jumlah 

penyesuaian yang dilakukan terhadap perbedaan di 

antara properti tersebut. Perhitungan yang digunakan 

oleh seorang penilai dalam melakukan penyesuaian 

harus didasarkan pada kerasionalan dan tidak boleh 

terpaku pada perhitungan matematik. Estimasi nilai 

pasar tidak ditentukan oleh seperangkat perhitungan 

matematik saja tetapi seorang penilai perlu 

mempunyai aspek seni dalam keputusannya untuk 

menganalisis dan mengintepretasikan data 

kuantitatif. 

 

a. Penyesuaian dengan Persentase 

Penyesuaian untuk perbedaan di antara properti 

subjek dan properti pembanding seringkali 

diekspresikan dalam bentuk persentase. Seorang 

penilai biasanya akan menggunakan persentase untuk 

mencerminkan perubahan-perubahan kondisi pasar dan 

perbedaan lokasi. Terdapat 5 (lima) kemungkinan yang 

dapat timbul di antara properti subjek dan properti 

pembanding dalam hal karakteristik properti, yaitu: 

 Jika properti subjek dan properti pembanding sama 

untuk semua tujuan praktek, maka tidak diperlukan 

adanya penyesuaian. 

 Jika properti subjek k% (misal 10%) lebih 

baik/unggul dari properti pembanding, maka 

penyesuaiannya dapat diekspresikan sebagai 

berikut: 

X = 1,0 + 10% x 1,0 

= 1,0 (1 + 0,1) = 1,1 

maka penyesuaian untuk properti pembanding adalah 



= 1,1 x harga pembanding 

 Jika properti subjek k% (misal 10%) lebih jelek 

dari properti pembanding, maka penyesuaianya dapat 

diekspresikan sebagai berikut: 

X = 1,0 - 10% x 1,0 

= 1,0 (1-0,1) = 0,9 

maka penyesuaian untuk properti pembanding adalah 

= 0,9 x harga penrbanding 

 jika properti pembanding k% (misal 10%) lebih 

unggul dari properti subjek, maka penyesuaiannya 

dapat diekspresikan sebagai berikut : 

1,0  = X+10% x X 

1,0 = X( l + 0,1) 

X   = 0,909 

maka penyesuaian untuk properti pembanding adalah 

 = harga pembanding/ l,1 

 Jika properti pembanding k% (misal 10%) lebih 

jelek dari properti subjek, maka penyesuaiannya 

dapat diekspresikan sebagai berikut: 

1,0 = X-10% x X 

1,0 = X(1-0,1) 

X  = 1,111 

maka penyesuaian untuk properti pembanding adalah 

 = harga pembandingi/0,9 

 

Penilai haruslah konsisten dalam menetapkan 

hubungan antara properti subjek dan pembanding. 

Meskipun penyesuaian persentase dapat ditetapkan 

dalam hal perbedaan di antara pembanding dan 

properti subjek, hanya nilai dari pembanding yang 

diketahui, sehingga penyesuaian hanya dapat 

dilakukan atas angka (figure) nilai pembanding saja. 



 

b. Penyesuaian dengan Satuan Uang (Dollars, Rupiah) 

Penyesuaian dapat juga dihitung dalam satuan 

uang, terhadap kelebihan atau kekurangan antara 

properti pembanding dengan properti subjek. 

Penyesuaian untuk karakteristik tisik mungkin juga 

dihitung dalam jumlah satuan uang, yang mana 

menambah atau mengurangi harga jual dari properti 

pembanding. 

 

8. Rangkaian Penyesuaian 

Rangkaian yang digunakan untuk melakukan penyesuaian 

yang harus diikuti ketika melakukan penyesuaian 

persentase adalah menghitung dan menjumlahkan secara 

bersama-sama. Rangkaian penyesuaian ini juga 

diterapkan ketika penyesuaian persentase digunakan 

secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan 

penyesuaian Rupiah (Rupiah adjustment). Bagi seorang 

penilai disarankan untuk mengikuti rangkaian 

penyesuaian (sequence of adjustment) yang telah 

ditetapkan dan distandarkan dalam semua analisis 

perbandingan. 

 

9. Rekonsiliasi 

Ketika analisis perbandingan data pasar telah 

selesai, penilai sering diarahkan pada sebuah 

indikasi nilai melalui rekonsiliasi data. Jika 

estimasi terhadap sebuah nilai tertentu tidak dapat 

tercapai berkenaan dengan kelangkaan dan 

kekurangpastian data, mungkin range nilai adalah 

lebih sesuai. 


